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ভমিকা। ৩২ 

বাঙ্গা কৌন্িলের ৬ আইন অর্থাৎ চৌকীদারী ট্যাক্সের আইন বজদেশের 

প্রায় সমুদয় জেলায় প্রচারিত হইয়া গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্ত 
পঞ্চায়তের কি কি কর্তব্য, কোন্ কোন্ কার্ধ্য করিতে তাহারা বাধ্য, এবং কি প্রণাঁ 

লীতেই ব! তাহাদিগকে কাঁধ্য করিতে হইবেক ইত্যাদি বিষয়ক কোন পুস্তক এযাঁ- 
বৎ প্রচারিত ন! হওয়ায়, কার্য জন্দররূপে চলিতেছে না। গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৬ 

সালের ফৌজদারীসংক্রান্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, অনেক স্থানেই এই জ্মাইন 
প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই চৌকীদাবেরা নিয়মিতরপ্$প বেতন পাইতেছে 

ন] ও স্চাঁররূপে কার্ষ্য নির্বাহ হইতেছে না, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্মচারী- 

গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । | 
এরূপ কার্য্য নির্ধাহেব বিশৃঙ্খলা ঘটিবার কাঁবণ এই যে, পঞ্চায়খগণ আপনা- 

দিগের কার্য্যপ্রণালী অবগত নহেন। তীহাদিগকে সময়ে সময়ে " বাচনিক উপদেশ 

গ্রহণার্থ বু কষ্ট স্বীকাবপুর্ধক মাজি্রেট, সাহেবেব নিকট আদিতে হ্য় ; কিন্তু 

মাজিষ্রেট সাহেবের অবকাশ এত অল্প, পঞ্চায়খ্গণের সখ্য এত অধিক, এবং 

তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় এত প্রচুৰ যে, কার্ধ্য নির্বাহোপযোগী উপদেশ লাভ সর্বদ! 
ঘটিরা উঠে না, যাহা ও লাভ হয়, ভৎ্পদুদয় স্মরণ করিব! কার্য করাও অনেকের 

পক্ষে ছুরূুহ ব্যাপার । কোন কোন জেলায় আইনের শর্মগুলি নিয়মাবর্রীর আকারে 
মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইনভেছে নতা, কিন্ত পঞ্চায়ংদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়ের আধিকা 
প্রযুক্ত তাদৃশ সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী দ্বার কার্ধ্য নির্বাহের কোন সুবিধাই হইন্তেছে 
না। আমি এই অভাব মোচনার্থে সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট, সংশোধিত পাওুলিপি, 

গবর্ণমেপ্ট-বিজ্ঞাপন ও অন্যানা কতকগুলি আইন অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক- 

খানি লিখিলাম ; ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে চৌকীদারী আইন ও তাহার টীকা, উদ্া- 

হরণ সহিত ট্যাক্স ধার্য্যের ও বাঁকীর ফর্দ, ও সময়ে সময়ে প্রচা্য নীলামী এস্তাহাব, 
নোটীস, প্রভৃতির ফরম ও উপদেশ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পঞ্চায়তদিগের যে যে বাহি 
রাখিতে হইবে, তাহার ফরম ও উপদেশ ; এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে নানা আইন অন্ু- 

সারে পঞ্চারতৎ চৌকীদার, জমিদার, গোমস্তা প্রভৃতি বেযে অপরাধ ও বিষয়ের 
সংবাদ দিতে বাধ্য ও যে যে অপরাধে আসামীকে ধৃত করিয়! পুলিসে চালান দিতে 

ক্ষমতাপন্ন, তত্সমুদয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় যথাক্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে । 

স্বক্পোধ্য করিবার নিমিত্ত পঞ্চায়ৎগণের কার্ধ্য প্রণালী উদ্লাহরণ দ্বারা বুঝাইয়৷ দেওয়া 
হইয়াছে। তাহাঁদিগের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংগৃহীত ও সহজ বোধ্য করিতে 



চনত ৭ 
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যথাসাধ্য আয়াস পাইয়াছি, এক্ষণে ইহা দ্বারা সাধারণের কিঞ্চিং উপকার হইলেই 

শ্রম সফল জ্ঞান করিব | 

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লৌকের, জমিদার ও তাহাদের গোমস্তা প্রভৃতির ও গ্রামের 

প্রধান প্রধান লোকের, ফৌজদারী ও পুলিস সম্বন্ধে কি কিকর্তব্য কর্ম ও দায় 

আছে, ও তাহারা কিকি অপরাধ ও বিষরের সংবাদ পোলিসে ও মাজিষ্রেটের 

নিকটে দিতে, ও কোন্ কোন্ স্থলে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য আছেন, ও 
ক্রুটী করিলেই বা তাহাদিগের কিকি দণ্ড হইতে পারে এবং কোম্ কোন্ অপরাধে 
বা তাহারা! অপবাধীকে ধরিয়া! পোলিপসে সমর্পণ করিতে আইন অনুসারে ক্ষমতাপন্ন 

আছেন, তাহাতে অনভিজ্ঞতাঁবশতঃ অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিপদে পতিত হইতে 

হয়। আইন জানি না বলিয়া কেহ দও হইতে মুক্ত নহে, অথচ এমত কোন পুন্তক 

অন্যাপি প্রকাশিত হয় নাই যন্্বারা এ নকল বিষয় একনে ও পবিষ্কাবরূপে অবগত 

হইতে পারা বায়; অতএব নানা আইন হইতে শী সকল বিষর সংগ্রহ করিয়া পৃথক- 
ভাবে ও পরিক্ষাবরূপে লিখিত হইয়াছে । যেযে বিধয়েব সংবাদ দিলে পুরস্কার 

পাওয়া! যার, ভাহাঁও সংগ্রহীত হইরাতে | 

পরিশেষে রুতজ্ঞতা সহকারে জানাইতেছি যে, যশোহর জেলার মাজিষ্রেট শাযুত 

মেং পেজ সাহেব ও পুলিসের ডিট্িক্ট স্ুপারি্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত মেং কিল্বী সাহেব 
এই পুস্তক গ্রচারণে আনাীকে উৎসাহ প্রদ্দান করাতেই আমি ইহা সাধারণ-সমীপে 

উপস্থিত করিতে সাহসী হুইয়াছি ! 

যশোহরু। 

১০ই জানুয়ার । ভী।রানবিহ্থারী বিশ্বাস । 
১৮৭৮ খু অবা। 

তৃতায় মৃদ্রাঙ্কন । 
এবারের মুদ্রাঙ্কনে কোন কোন স্থান সংশোধিত ৪ পরিবন্ধিহ করা হইল। 

, প্রথম ও দ্বিতীয় বারে যে পঞ্চ সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হর, তাহা অগ্নদিনের মধ্যেই 

নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্ব্বার মুদ্রিত করা গেল। পঞ্চায়ৎ্গণ এই পুম্তক দ্বারা তাভাদের 
কর্তব্য কাধ্য নম্পাদনবিষয়ে উপকার প্র।প্ু হইয়াছেন ও ইহাদ্বারা বিনা উপদেশে 

কাধ্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন শুনেয়া আহলাদিত হইলাম। যশোহরের 

বিখ্যাত পোলিস ইনম্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শশিভুষণ বস্ত্র মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে 
আমাকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন | 

শ্রীরাসবিহারী বিশ্বাস। 
১*ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ খু; আবু । 



নুচীপত্র | 
পঞ্চায়ৎ 

ধার] পৃষ্ঠা । 

এই আইন প্রচলিত ও পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবার নিয়ম ... ৩ . ২ 

ছুই কি ততধিক গ্রাম একত্র অর্থাৎ সমাহার হইতে পারিবার বিধি ৪. ৩ 

গ্রাম্যলোকের প্রার্থনামতে পর্শয়ৎ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা ৫ ৪ 

পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তির পদ শূন্য হইলে অন্য ব্যক্তি বহাল হওয়ার বিধি ৬ ৪ 

কোন্ কোন্ লোক পঞ্চায়তের কর্মে বহাল হইবে তান্ার বিধি ৮ ৭ ৫ 

পঞ্চায়তের কর্ম করিতে অস্বীকার বা ক্রটী করিবার দণ্ডের বিধান *** ৮ « 
তুই বতসর পঞ্চায়তের কম্ম করিয়। অবমর তইতে পারিবার কথা ... ৯ ৬ 

পঞ্চীয়তের কোন লোককে অবসর করিবার ্গমভার কথা রা 
চৌকীদাঁরের উপর পঞ্চারনের কর্তত্ব খাকিবার ও পঞ্চায়ৎ ষে'বে বিষয়ের, 

সংবাদ দেওয়াইতে বা দিতে বাধ্য তাহার কথা । 

পঞ্চারতের অস্থাবর মাল ক্রোক বিক্রয়ের ছারা চৌকীদারের বেতন ও র্ ৪৫ ২৬ 

খরঢা তৃলিবার কথা । রঃ ... | 

বংসরের শেষে চৌকীদাবী তহবীলে টাকা! উদ স্ত হইলে তাহাস্ম্থই এ 
3৬ ২ 

পঞ্চায়ৎ এ টাকা ফেরত পাইবার বিধি । ্ 

পর্চায়তের ক্ষমতাতে মাজিষ্রেট সাহেবের কাধ্য করিবার বিধি ১৮৬২ ৩১ 

পঞ্চায়তের নামে কতিপুরনেব নালিশের ও হানি নিবারণের বিধি ...৬৩ ৩২ 

চৌকীদার 
কত জন চৌকীদার রাখিতে হইবে তাহা পঞ্চায়তের নিরূপণ করিবার বিধি ১১ ৬ 

চৌক্কীদারের বেতন পঞ্চারতেব শিক্ধারধ। করিবার বিধি ৭৮০১২ 
চৌকীদাঁর বহাল ও বরখান্ত করিবার খিদধি --. ১১ ০০৩৫০০ ২৪ 

চৌকীদাব বহাল হইলে তাহার নাম থানায় রেজিষ্ী হইবার বিধি: ৩৬ ২৯ 
চৌকীদারকে বরখাস্ত করিতে অথব৷ তাহার একমাসের বেতন | ৩৭ ২১ 

জরিমানা করিতে মাজিষ্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা। ৩৮ ২১ 
চৌকীদারের কর্তব্য কর্ম ও তাহার! যে যে বিষয়ের সংবাদ দ্দিতে বাধ্য ৩৯ ২১-২৪ 
চৌকীদার কোন ব্যক্তিকে ধরিলে অগৌণে থানায়,লইয়া যাওয়ার বিধি ৪ ২৪ 
চৌকীদারের উপরে পঞ্চায়তের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকিবাঁর কথা ... ... ৪১ ২৪ 
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মাসে মাসে চৌকীদাব পঞ্চায়তের মধ্যে কর আদায়কারী বাক্তির 

নিকটে পুরা বেতন পাইবার কথা। 

মাসেব ১৫ তারিখের মধ্যে পুর্ব মাসের বেতন না পাইলে চৌকীদার 

মাঁজিউ্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা । 

চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি সন্বস্বীয় বিধি। - ৪৮ হইতে 
/ ৬১ ধারা। 

টঠযার্স ধার্য 
পঞ্চারৎ যত টাক] ট্যাক্স ধার্ধ্য করিয়৷ তুলিবেন তাহার নিয়ম .. 
কোন্ কোন্ লোকের ট্যাক্স দিতে হইবে তাহার কথা ... 
বাহার মে পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হইবে তাহাঁব কথা 

ট্যাক্স ধার্ষ্যের ফর্দ প্রস্তত ও প্রচার করিবার নিয়ম 
পুর্ব বৎসরের "ট্যাক্স ধার্্যের ফর্দ স্তির রাখিয়া বা সংশোধন করিয়া 

তাহা পরচার করা যাইতে পাবার নিয়ম | " 
ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা 

ট্যাক্স ধার্ধ্য করিতে ভুল হওয়া প্রযুক্ত চৌকীদারী তহবীলে টাকার 
অনাটন হইলে' নাঁজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা আনাইয়া সংশোধন 
করিতে পারিবার ক্ষমতার কথা । 

ট্যাক্স সম্বন্ধে আপত্তি ও আপীল 
ট্যাক্স ধার্যের ফ্ধ প্রচারেব তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে পঞ্চায়তের 

নিকটেই আপীল হওয়ার বিধি ও ততসন্বন্ধে পঞ্চায়তের ক্ষমতার কথ।। 

টু 

আপত্তি হইলে মাজিষ্রেট সাহেব ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ আনাইয়। পুনদৃষ্টি 

. করিতে পারিবেন ও ট্যাল্সদায়ী ৯ জনের অধিক লোকে আপত্তি 

করিলে অবশ্য পুনর্দষ্টি করিবেন তাহার বিবি 

বাকীর ফর্দে যাহাদিগের না ধরা গিরাছে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন 
ব্যক্তি মাজিগ্রেট নাহেবের নিকটে আপত্তি করিলে তাহার আপত্তি 

অনুসন্ধানের বিধি । 

ট্যাক্ম আদায় 
তিন তিন মাসের ৪ কিস্তিতে ট্যাক্স আদায় হওয়ার বিধি *.. 

ধার! পৃষ্ঠা | 
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ধারা পৃষ্টা । 

রসীদ দিয় টাক্স আদায় করিতে ও হিসাবাদি রাখিতে পঞ্চায়ৎ আপনা (২২ 
দিগের মধ্যে এক জনকে নিযুক্ত করিবার কথ! ও কমিশনের নিয়ম 

চৌকীদারী ফণ্ড অর্থাৎ তহবীলের কথা 

এই আঁইনমতে যত্ত জরিমানাদি আদায় হয় গ্রামের চৌকীদারী তহ মী 
তাহা জন। হইয়া খরচ পড়িবার বিধি । 

বৎসরের শেষে হাতে যে তহবীল থাকে তাহা পরৰৎ্সরের টিন জম! 
পড়িবার বিধি । ৰ 

প্রতি ছেমাহির প্রথম ৭ দিনের মধ্যে টা ট্যাক্স দিয়] রসী 1৯৫ 
লইতে হইবে তাহার বিধি.। ... .. | 

মাল ক্রোক দ্বারা যাক্সাদি « আদায়। 
ছেমাহির দশম দিনের মধো সেই কিন্তির ট্যাক্স না দিলে একাদশ রি 1. 

৬ 

বাকীর ফর্দ প্রস্তত ও জারি করার বিধি। 

মালক্রোকী পরওয়ান। দেওয়ার নিয়ম 9 2 

মালক্রোক করিবার ও নীনামী ইস্তাহার দ্বার নিয়ম ০২৮ 

নীলাম করিবার নিয়ম ও নীলামী মুল্য হইতে ট্যাক্স ও ও লইয়া | ্ 

অবশিষ্ট ফেরত দেওয়ার কথা | ৮.০ সি, 

ট্যাক্সদারী ব্যক্তি নীলামের পুর্বে আপত্তি করিলে ৫ দিনের জন্য নীলাঁম | রি 
স্তগিদ রাখিবার কথা । ৃ রঃ 

ক্রোকী দ্রব্য যাহার জিম্মায় থাকিবে তাহার র বিধি 4 এ ০8 

যে প্রকার দ্রব্য ক্রোক হইতে পারে তাহার বিধি ... " ০০৩২ 

ট্যাক্স দেন! হওয়ার দিনাবধি এক বৎসর গত হইলে পর ক্রোক দ্বারা | র্ 

আদায় হইতে না পারার কথা। রঃ 
ক্রটা ব৷ রীতিবিরুদ্ধ কার্ধ্য প্রধুক্ত ক্রোক অসিন্ধ না হওয়ার কথা ...৩৪ 

বহি, হিসাব, ট্যাক্সের ফর্দ প্রভৃতির ফরমূ, 
উদাহর? ও নিয়মাবলী ইত্যাদি। | 
১ নং টাক আদায়ের হিসাব বহি 

২ নং জমাখরচ বহি রং রন 

৩ নং রোজনাঁমা বহি রর রা ক রঃ ু »৮*৪১-৪৪ 

৯. 
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পৃষ্ঠা । 

রসীদ বহি 2 ৪ এ এ 2 ,,,88-৪৫ 

ট্যাক্স ধাধ্যের ফ্দ রি ০. দু | হা 2458 

আগীল শুনিবার নোটীশ.... ৮... ১... ০০০552550৮৯ 
ট্যাক্স পাওয়ার রনী ... রর ৫ তীর লি না ১০১৮ ৩৯ 

ট্যারাররীর কি 5 35 এড, ০ জি, জি ... 5৫ 
মালক্রোকী পরওয়ানার পাঠ ? ৪ বর ৪ দির ১ ৩৪-৩৫ 

নীলামী ইন্তাহাব .**. *. রর ক ্ ১৭ 

চৌকীদার, বহূলের সনদের পাঠ হ রর ডি 

চৌকীদারের ফার্থতি ফর্দ: .. রর ১১০০০ ৪৭ 

বদমঞ্এন সম্বন্ধে চৌকীদারের নোটবহি লিথিবার নিয়মাবলী... ..১৪৫-৪৭ 

জন্মমৃত্যু ইত্যাদি সশ্বন্ধে চৌকীদারের নোটবহি লিখিবাঁর নিয়মাবলী ₹... ২৩ 

বাদ দেওন। 
সাধারণ লোকে যে যে বিষয়ের সংবাদ দিতে বাধ্য... ১ নং তালিকা ৪৮ 

, চৌকীদার, গ্রামের মাতব্বর অথবা প্রধান লোক রহ 
স্বরূপ পঞ্চায়ংঃ জমীদার+ ভূম্যধিকারী কি দখিলকার ও ভাত ভিরার ৫৩ 

৪ গতি উপ ৫৪ তাহাদের গোমস্তা ও কোট ওয়াডনের পক্ষে এ দেশীয় 
কিল: ক ০ ৫ & 

প্রত্যেক কর্মবকারক “ম যে বিষয়ের সংবাদ দিতে বাধ্য। 

যে যে বিষয়ের বংবাদ দিলে পুরা পারা যায় "* ৪ নং হালিকা ৃ রি 

সর্ব সাধারণ লোকে যে যে অপরাধে আনামীকে ধরিয়া | রে 
২ নং ন্তালিকা ৭ ৫১ 

পোলিসে দিতে পারে । ক 9. & রঃ 

চৌকীদ্বার যে যে অপরাধে আসানীকে পরিতে বাধ্য. ০০৮ ৩৫-৬০ 

সর্ব সাধারণের ক্ঞাতব্য ৃ 2. ২১৮8০ ১ হুডি 

জমীদার ও তাহাদের গোনস্তা প্রভৃতির জ্ঞাতব্য ১০০০০ ৬০ 

চৌকীদারের জ্ঞাতব্য .-, - রঃ ১০ ৬০ 

ংবাদ দিতে ক্রুটা করিলে, অপরাধীর সাহাব্য করিলে 7... .. ... হারায় 
অথবা মিথ্যা প্রমাণাদি দিলে যে দও হইতে পারে ইত্যাদি 

পঞ্চারতের কাত্য্যর সণক্ষেপ বর্ণন। “২, পর রী **1৩/-০ 



পঞ্চায়ং গাইড | 
709৯ িটিি 

পঞ্চায়তের কার্ষেরর সৎক্ষেপ বর্ণনা । 

ঘর গণনা, ও চৌকীদার নিযুক্ত। 

মাজিষ্ট্রেট সাঁহেবের দস্তখতী সনন্দ পাইয়! কর্খে নিযুক্ত হইলে, পঞ্চায়তের সকল 

ব্যক্তি একত্রিত হইয়া, গ্রামে বা গ্রামমাহারে কত ঘর লোক আছে, প্রথমে তাহা 
গণনা! করিবেন। এক বাড়ীতে বদি ভিন্ন ভিন্ন লোক পূথকানে বাস করে, ও 
তাহাদের জিনিষপত্র স্বতন্ব হয়” তবে তাহাদিগকেও পৃথক পৃথক ঘর ধরিতে হইৰে। 
এইরূপে ঘর গণনার ফর্দ করিয়া, কত জন চৌকীদার রাঁখ।৷ আঁবশ্যকঃ তাহা আই- 
নের ১১ ধারা ও তাহার টীকা! দৃষ্টে স্থির করিবেন। ১৫০ ধরে ২ জন ও তাহার 
উপরে প্রত্যেক ১০০ ঘরে এক একজন রাখিতেই হইবে । 

চৌকীদারের বেতন ও টটক্সধার্্য ৷ 
তদনস্তর পঞ্চায় ১২ ধারামন্তে চৌধীদারের বেতন স্টির করিবেন। কোন 

চৌকীদারের বেতন মাসে ৬২ টাঁকার বেশী বাঁ ৩২ টাকার কম হইতে পারে না!। মাঁসে 
চৌকীদারের বেতনে যত লাগিবে, তাঁহার উপরে শতকরা ১৫ টাকা অর্থাৎ টাকা 

প্রতি %৮ গণ্ডা বেশী ধরিয়! ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে। মনে করঃ কোন গ্রামে 
ছুই জন চৌকীদীরের বেতনে মাঁসে ১০২ টাকা লাগে? তাহা হইলে ১০২ টাকা ও 
টাকা প্রতি 9৮ গণ্ডা হিসাবে ১॥০ টাকা একুনে ১১॥০ টাকা ট্যাক্স মাসে যুসে' 

সেই গ্রাম হইতে উঠাইতে হইবে । আইনের ১৩ ধারা হইতে ১৬ ধারা পর্য্স্ত' 

দেখিয়া, যাহার যত দিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া এ ১৬ ধারার চীকার লিখিত 
ফরম্মতে ট্যান্স ধার্য্ের ফর্দ প্রস্তুত করিবেন। লোকের অবস্থা ও চৌকী দিবার 
উপযুক্ত সম্পত্তি অনুসারে ট্যাক্স ধরিতে হইবে ও পঞ্চায়তের নিজেরও ট্যাক্স 
দিতে হইবে, যে চৌকীদার যে মহল্লায় বা পাড়ায় চৌকী দেয়, দেই মহল! ব 
পাড়া হইতেই যে তাহার বেতন উঠাইতে হইবে এখঈত নহে । সকল চৌকীদারই 

গ্রামের কা গ্রামসমাহারের সাধারণ তহবীল হইতে বেতন পাইকে। পঞ্চায়ৎ 
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প্রয়ৌজনমতে তাঁহাদের মহল্লা! কষীবেশী, বা! তাহাদিগকে বদলী করিতে পারেন ॥ 

ছুই বা! ততোধিক গ্রাম একত্র হইয়া সমাহার হইলে, তাহা! একই গ্রাম বিবেচন। 
করিতে ছইবে। ও তাঁহার কাগজপত্র, হিদাব ও আদায় ইত্যাদি একত্র হইবে, 

এবং ট্যাক্স ধাধ্যের ফদ্দ একটামাত্র হইবে । | 

ট্যাকসধাধ্যের ফর্দ জারী । 

এইরূপ ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ প্রস্তত হইলে, তাহার নকল রাখিয়া &ঁ কর্দ প্রকাশ্য 
স্থানে হাঁটে বাজারেঃ বা ষে স্থানে সকল লোকে দেখিতে পায়, তথায় লট কাইয়! 

দিয়া জারী করিতে হইবে । ' কোন গ্রামে চলিত মনের কয়েক মাস অতীত হইলে 
পর, যদি আইন জারী হয়, তবে আইন আমলে আদিলে পর+ এক মাসের মধ্যে 

ট্যংক্সের ফর্দ প্রস্তৃত কবিয়া জারী করিলে, সেই বৎসদ্রের অবশিষ্ট কযেক মাস তাহ! 
গ্রবল থাকিবে । যে স্তানে পুর্ব হইতে আইন জারী আছে, তথায় নূতন বৎসরের 
ছুই মান পূর্বে অর্থাৎ 5ল! ফান্তন কি তংপুর্কে ই ফণ্দ প্রস্তুত করিয়া এক মাস 
থাকিতে অর্থাৎ ১ল1 চৈত্র কি তৎ্পুর্কে প্রত্তিবৎ্সবেই জারী করিতে হইবে। যদি 
পূর্ববৎসরের শেষে অধিক টাক হবীলে না থাকে, ও ঘরের কমীধেশী না হয় 
অথবা আর কোন কাঁরণে ট্যাক্স সংশোধন করার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে 
পূর্ব্বব্সরের ট্যান্স ধার্যের কর্দ ১৭ ধারামতে স্থির রাখির! তাহা পুনব্ধার জারী 

করা বাইতে পার । 

আপীল অর্থাৎ ট্যাজদাতগণের 

আপি মীমাংসা | 

ট্যাক্স ধার্ষ্যেব ফদ্দ জারী করিরাই ১৯ ধাবামতে এক মাস পরাস্ত 'গ্রন্তি 
সপ্তাহে এক একটী আপীলেন নোটাশ জারী করিতে হইবে, অথবা একটীমাত্র 

নোটীশে এক মাবের গ্রন্তি সপ্তাহের মধ্যে অন্যান এক এক দিন, আপীল শুনিবার 

জন্য স্থির করিয়া দিলেও হইতে পারে । হদনত্তর & নোউ্রীশের লিখিত অবধারিত 

দিনে পঞ্চাক্সতের মধ্যে তিন কি ততোপ্িক ব্যক্তি একত্রিত হইয়! আপত্তিকারী 

ব্যক্তিগণের আপত্তি শুনিবেন, ও তাঙাদের প্রতি অন্যাররূপে ট্যাক্স ধার্য হইয়াছে 
কি না, ভাঁহ। সাব্যস্ত করিবেন । প্রয়োজন হইলে ট্যাক্স সংশোধন করিয়া দিবেন । 
১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখের গবর্থমেণ্ট বিজ্ঞাপনমতে ত্র সকল আপত্তি ব1 
আপীল নিষ্পত্তির বিষয় লিখিয়! ৰাখা আবশ্যক; আপীলের কোন রেজেষ্টরী 
রাখিতে হইবে, এমত কোন কথা নাই, সুতরাং এ কথা রোজনামার লিখিয়া 

রাখিলেই চুলিবে | পঞ্চায়তের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন ট্যাক্সদাত। 
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তাঁহাদের নিষ্পতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া ২০ ধারাঁমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে 
জানাইলে তিনি ট্যাক্সের ফর্দ তলব করিয়া দেখিতে পারেন ও ১* জন কি তাহার 

অধিক সংখ্যক লোকে দরখাস্ত করিলে অবশ্যই তলব করিয়া! দেখিবেন। 

ট্যাক্স আদায়কারী । 
পধ্শারতের সকল ব্যক্তি একত্রিত হইরা ২২ ধারামতে আপনাদের মধ্য হইতে 

এক জনকে রসীদ দিয়! ট্যাক্স আদায় করিতে ও হিবাবাদি রাখিতে ভারার্পণ 

করিবেন; তিনি ভিন্ন আর কেহ রসীদ দিয়া ট্যাক্সাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। 

উহ| দেখ! গিরাছে থে, এক গ্রাম ব! গ্রামসমাহারের মধ্যে পথচারজ্ছের ভিন্ন ভিন্ন 

ব্যক্তি পৃথক পৃথক পাড়ার বা গ্রামের ট্যাক্স আদায় করিয়! থাকেন, তাহা অন্যায় । 

কমিশন । 

ত্র ২২ ধারামতে আদীয় তহসীলের খরচ পোষাইবার জন্য পঞ্চায়তের এ 

আদারকরী ব্যপ্তি, আদায়ী টাকার মধ্য হইতে শতকর! ৬২ টাকা হিসাবে কমিশন 
লইতে পারেন। নীলামী ইন্তাহার জারীর ঢোল লোরহতাদির নিমিত্ত যে কিছু 

ব্যয় হয়, তাহাও এ কমিশনতুক্ত, সুতরাং মেই বাবতে আর কিছু পৃথক খরচ 
লিখিয়া লওয়া যাইতে পারে না, এবং ট্যাক্স ও জরিমান! ইত্যাদি বাবদে যাহ! কিছু 
আদায় হর, সমস্তই আদারী টাকার মধ্যে গণ্য, সুতরাং সমুদার ,আদায়ী টাকার 

মধ্যে শতকরা ৬ঘ টাক! অর্থাৎ প্রতি টাকার /০আনার কিছু কম অর্থাৎ প্রায় 

১৯।০ গণ্ড। হিসাবে কমিশন লওয় বাইতে পারে । " 

ট্যাক্স আদায়। 

এই ট্যাক্স তিন তিন মাসের কিন্তীমতে, প্রত্যেক কিন্তীর প্রথম ৭ দিনের মধ্যে 
আগামী আদায় হইবে, অর্থাঙ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, এই তিন মানের ক্ষিশ্তীর 

ট্যাক্স বৈশাখ মাসের প্রথম ৭ দ্রিনের মধ্যে; শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন, এই তিন মাসের 

কিন্তীর ট্যাক্স ৭ই শ্রাবণের মধ্যে; কান্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ, এই ত্রৈমাসিক্রের 

ট্যাক্স ৭ই কার্তিকের মধ্যে ? মাঘ, ফান্তন, চৈত্র, এই তিন মাসের কিন্তীর ট্যাক্স ৭ই 

মাঘের মধ্যে আগামী আদায় করিতে হইবে। ট্যাক্সদাতাগণ প্রত্যেক কিন্তীর 

প্রথম ক্ীদিনের মধ্যে, তিন মাসের ট্যাক্স একত্রে পঞ্চায়তের টাকা আদায়কারী 
ব্যক্তির নিকটে দিতে বাধ্য । তাহা না দ্রিলে পঞ্চায়ৎ আর তিন দিন অপেক্গা 
করিয়া, কিন্তীর প্রথম মাসের 5১ তারিখে ২৬ ধারার টীকার লিখিত ফরমে বাঁকী- 

দরগণের নামের ফর্দ প্রস্তত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে*জারী করিবেন। ও পঞ্চায়তের 

টাক] আদায়কারী বাক্তি আইনের শেষভাঁগের ক চিহ্নিত তফসীলের পাঠে ক্রোকী . 
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পরওয়ান! লিখিয়! দস্তখৎ করিয়া! দিলে, চৌকীদাঁর বা অন্য যাহার নামে সেই 
পরওয়ানা দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি ২৮ ধারামতে সেই বাকীদঘারগণের মাল ক্রোক 

' করিতে পারিবেক। যাহাতে বাকী ট্যাক্সের দ্বিগুণ আদায় হইতে পারে, এমত 
অল্পমূল্যের' মাল পাইলে, অধিক মূল্যের মাল ক্রোক করিতে হইবে না। হালিয়া 

গরু প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের বা ব্যবসায়ের উপযোগী বস্ত বা হাতিয়ার ইত্যাদি ৩৩ 
ধারা মতে ক্রোক বা! নীলাঁম হইতে পারে না, এবং বাকীদারের দখলী জমীতে বে 

মাল পাঁওয়। যায়, তত্ঠিন্ন অন্যের দখল হইতে এই আইন মতে মাল ক্রোক হইতে 
পারে না। ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইলেই বাকী ট্যাক্স, এবং জরিমান। বাবতে 

আর তত আদায় হইবে । 

নীলাম। খত 

মাল ক্রোক করিয়া উপদুক্ত হেপাজাতে রাখিয়৷ ২৮ ধারার টাকার লিখিত 
ফরমে নীলামী ইস্তাহার লিখিয়া ঢোল সোরহৎ দ্বারা জারী করিতে হইবে। এ 

ঘোষণার তারিখের পর তৃতীর, চতুর্থ অথব! পঞ্চম দিন নীলামের জন্য স্থির করিয়! 

- সেই অবধারিত দিনে? প্রকাশ্য স্থানে পঞ্চায়তের ছুই কি ততোধিক ব্যক্তি উপস্থিত 
খাকিয়া ন।'নাম করিবেন । যে ব্যক্তি সকলের উপর ডাকিবেক, তাহার নিকটে ই 
বিক্রয় করিতে হইবে পঞ্চায়তের মধ্যে কেহ স্বনামে বা বিনামে কোন ভ্রব্য খরিদ 

করিবেন না। নীলাখী মূল্য হইতে পাওন! ট্যাক্স ও দণ্ডের বাবদে আর তত 
লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ! মালীককে ফিরাইয়া দিবেন। সেফেরত ন! 

লওয়৷ পধ্যস্ত রোজনামায় লিখিয় জমাখরচে আমানত জম। দিয়! রাখিবেন। 

মালের কতকাঁংশ বিক্রয় করিয়া, যদি পাঁওন! ট্যাক্সের দ্বিগুণ আদার হয়, তবে 

অবশিষ্ট মাল বিক্রয় না করিয়া ফেরত দ্রিবেন। ও নীলামের পুর্বে কোন লময়ে, 

ট্যাক্স ও দণ্ড দাখিল করিলে মাল খালাস দেওয়! যুইবে। মাঁল কিন্ব! টাক] যাহা! 
কিছু ফেরত দেওরা যায়ঃ তাহার রসীদ রাখ। আবশ্যক। যদি শীলামের পুর্বে 

কোন বাকীদার উপস্থিত হইয়া, ট্যাক্স অন্যায় ধর হইরাছে বলিয়া আপত্তি করে, 
তাহা হইলে ৫ দিনের জন্য তাহার মাল নীলাম করিতে স্থগিদ রাখিয়৷ মাঁজিষ্ট্রেট, 
সাহেবের হুকুম আনিতে বলিয়া দিতে হইবে। 

চৌকীদাঁরকে বেতন দেওয়া । 

৪৩ ধারামতে পঞ্চায়তের মধ্যে ট্যাক্স আদায়কারী ব্যক্তি প্রত্যেক মাঁস অতীত 

হইলে, তাহার পর মানের প্রথংমই চৌকীদারকে তাহার গত মাসের পুরা বেতন 
একত্রে দিয়া,রসীদ লইবেন। পর"মাসের ১৫ দিনের মধ্যে বেতন না পাইলে 
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চৌকীদার পঞ্চায়তের নামে নালীস করিতে পারিবে । মাজিষ্রেট সাহেব ৪৪ ধার" 

মতে পঞ্চারৎকে ১০ দিনের মধ্যে কৈফিয়ত দিতে আদেশ করিবেন । দ্বিতীয় পরি- 

চ্ছেদের শেষভাগের লিখিত একথানি ফার্থতীফর্দ প্রত্যেক চৌকীদারের নিকট 
' থাকিবে, ট্যাক্স আদায়কারী ব্যক্তি মাসে মাসে চৌকীদারকে বেতন দিয়া সেই 
ফর্দে লিখিয়। দিবেন”; থানার ভারপ্রাপ্ত কাধ্যকারক তাহা প্রতিমাসে দেখিয়া 

বেতন বাকী পড়িলে রিপোর্ট করিবেন । 

পঞ্চায়তের নিকট হইতে চৌকীদারের 

বেতন অদায়। 

পঞ্চায়ৎ উপযুক্ত তদ্বির না "করাতে চৌকীদারী তহবিলে, টাকার অকুলন 
হইলে, মাঁজিঠেট সাহেব পঞ্চায়তের অস্তাবর মাল ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা, 

চৌকীদারের বেতন আদায় করিতে পরওয়ানা দিবেন ও পঞ্চীয়তের কোন ব্যক্তির. 
কি সকলের মাল ক্রোক ও বিক্রয় হইয়া, সেই পরওয়ানা] জারীর খুরচা সমেত 
আদায় হইবে; কিন্তু সেই বৎসরের শেষে বদি তহবীলে ফাজীল থাঁকে, তবে পঞ্চা- 
যতের নিকটে আদায় হওয়। বা তাহাদের দাখীলি টকা এঁ ফাঁজীল হইতে লওয়া* 
যাইতে পারে । (৪৫1 ৪৬ ধারা দেখ) | 

যাকৃস আদায়ের ম্ময়। 

সাধারণতঃ যে কিস্তীর টাকা সেই কিস্তীর মধ্যেই আদায় করিতে হইবে ; 
ট্যাঞ্স দ্রিবার তারিখ হইতে এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে, আর তাহা মাল : 
ক্রোকের দ্বার! আঁদায় হইভে পারিবে না, কিন্ত কেহ সহজে দিলে তাঁহ। লওয়ার 

বাধা নাই । (৩৩ ধারা ও তাহার টাকা দেখ) 

চৌকীদারী তহবীল 

২৩, ৪২ ধারামতে গ্রামের বা শ্রামসমাহারের ট্যাক্স ইত্যাদির সমুদায় টাঁক। 

এক তৃুহবীলে জমা থাকিবে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে পৃথকপৃথ কভাবে 

থাকিতে পারিবে না। এ টাকা পঞ্চায়ৎ নিজে ভাঙ্গিলে তহবীল তছরূপেয় অপ- 

রাধী হইয়া, কঠিন দণ্ড হইতে পারে । এবং চৌকীদারকে বেতন না দিয়! মিথ্যা 

খরচ লিখিলে বা রলীদ জাল করিলে আরে গুরুতর অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে 

পারে। 
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চৌকীদার বহাল বরখাস্ত ইত্যাদি। 
চৌকীদারী খালি হইলে পঞ্চারৎ ৩৬ ধারার টীকার লিখিতপাঠে সনদ দিয়? 

চৌকীদার বহাল করিব রেজষ্টরী হওয়ার জন্যে থানায় পাঠাইবেন, কিন্তু একা 

এক কোন চৌকীদার বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। € ৩৫1 ৩৬ ধারা দেখ) 

যদি চৌকীদার কন্মে আলস্য অথবা কোন দোষ কি ক্রটা করে, তবে তাহার 

জওয়াব লইর| রিপোর্ট দিলে মাজিষগ্রেট সাহেব ৩৭ ধারামতে তাহাকে বরখাস্ত 

অথবা! ৩৮ ধারামতে তাহার জরিমানা করিভে পারেন । 

খানায় সংবাদ ইত্যাদি । 
পঞ্চায়ৎ ও চৌকীদার যে যে বিষয়ের সংবাদ দিতে বাধ্য ও বে যে স্থলে অপ- 

রাধীকে ধরিয়। পোলীনে দিতে ক্ষমতাপন্ন, তাহা ৩৯। ৪০ | ৪১ ধারা ও তাহার 

টাকায় এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে । 

চাকরাণ ভূমি । 

গ্রামে বা গ্রামসমাহারে ১ ধারার ৪ প্রকরণমতে চাঁকরাণ ভূমি থাকিলে আই. 

নের দ্বিতীয় অধ্যার অনুসারে এ ভূমির পার্্ববর্তী জমীর খাজানার গড় ধরিয়া বাৎ- 
সরিক খাজান! স্থির করিয়া, ভাঁহার অর্ধেক এ ভূমির বৎসরের ট্যাক্স ধাধ্য করিতে 
হইবে । বৎসরের প্রথম দিবনে এ ভূমি সন্বন্ধীপ্ সমুদায় বৎসরের ট্যাক্স একবারে 

আগামী আদায় হইবে। প্র ভূশ্ির ট্যাক্স বাকী পড়িলে ট্যাক্স আদায়কারী ব্যক্তি 

(ঘ) চিহ্নিত তফনীলের পাঠে কালেক্টর সাহেবের নিকটে সংবাদ দিলে তিনি এ 

জমী বিক্রয় করিয়! ট্যাক্স আদায় করিয়। দিবেন (দ্বিতীয় অধ্যায় দে |) 

বহি ও হিসাব । 
পর্চায়তের যে বে বহি ও হিসাবাদি রাখিতে হইবে, তাহা দ্বিতীর পলিচ্ছেদে 

উদাহরণ সহ লেখা! গেল। 

হিসাব ইত্যাদি পরিদর্শন । 
২০। ৪৭ ধারামতে, জেলার ব৷ মহকুমার মাজিপ্রেট সাহ্কেব ট্যাক্সের কদ্দ লব 

করিয়? দেখিতে পারেন । এবং পঞ্চায়তের সমুদায় কাধ্যের বিষয়, তারা ন্বাব- 
ধারণ করিবেন। এতভিন্ন ১৮৭৭ সালের ফৌজদারী রিপোর্ট সম্বন্ধীয় গবণমেণ্ট 

নিপ্ধীরণে পোলীনের প্রধান কর্মচারীগণের প্রতি ও পঞ্চায়তের কাধ্য ও বহি 

ইত্যাদি দৃষ্টি করিবার আদেশ হইয়াছে । অতএব তাহার! বহি আদি লব করিলে 
পঞ্চায়ৎ তাহ! দেখাইবেন। “ | 



পঞ্চায়ং গাইড 
€.. সপপািশিটিউ০ ৬) হাটা শট 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট। 

ব্যবস্থাপন কর্মাবিভাগ । 

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্িত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর 
সাহেব ১৮৭০ সালের জুন মাসের ১৬ তারিখে এবং মহিমবর, 

শ্ীয়ূত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাঁসের 
২৮ তারিখে বেঙ্গল কৌশ্সেলের এই আইন অনুমোদন অর্থাৎ 
মঞ্জ,র করিয়াছেন। রর 

১৮৭০ সালের ৬ আইন। 
গ্রাম্য চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করণের ও 

তাহাদের ভরণপোষণের বিধান করণার্থ আইন । 
বঙ্গদেশের শ্রীমুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত 

দেশের মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করণের 
ও তাহাদের ভরণপৌধণের বিধান কর! বিছিত, এই হেতুক 

নিম্নলিখিত বিধান করা গেল। 

১ ধারা । এই ধারাতে নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের যে যে 

অর্থ নির্ণয় হইয়াছে, এই আইনের অর্থ করণে পুর্বাঁপর কথার 
ভাবাস্তর প্রকাশ না হইলে তাহার সেই মেই অর্থ ধরিতে 

হইবে | যথা,__ 

হেতুবাদ। 

সি 

অর্থের ধার! 
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দা মা্,. কোন জিলা অপরাধঘটিত বিষয়ে প্রধান যে কর্তৃপক্ষের 
টেট” কার্য্য সম্পাদনাধিকাঁর থাকে, ত্ীহার পদের যে খ্যাতিই হউক, 

| “জিলার মাজিষ্রেট” শব্দে ক্তাহাকেই বুঝাইবে। 

গ্রাম যে জিলার অন্তর্গত থাকে, সেই জিলাঁর কোন শাখা- 
খণ্ডে (অর্থাৎ মহকুমায়) কিন্ব। কোন অংশে যে কার্য্যকারক 

মাঁজিষ্রেটের সকল কি কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া অপরাথ 
ঘটিত বিষয়ে অব্যবহিতরূপে কার্য বম্পাদনাধিকার প্রাপ্ত 

' হুন, ভীহার পদের ষে খ্যাঁতিই হউক, “মাজিষ্রেট” শব্দে 
*  ভ্রীহাকেই বুঝাইবে | 

- কোন কার্যযকারক গ্রামে চে'কী দিতে ও পোলিসে অপ- 
চৌকীদারী রাঁধের রিপোর্ট করিতে আবদ্ধ হইলে তাঁছার ভরণপোষণার্ধে 

গাকখাগছুশি। যে ভূমি মেয়াদি বন্দোবস্ত ভিন্ন প্রকারাস্তরে সমর্পণ করা যায় 
এবৎ এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে সেই কার্যকাঁরক সেই 

“ভূমির উপলক্ষে জমীদারের নিকট চাঁকরী করিবার দায়ী হইলে 
“চেধকীদারী চাঁকরাণ ভূমি” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে | 

গবর্ণমেন্ট অব্যবহিতরূপে 'রাজন্বদ্রায়ী মহলের সাধারণ 
'জমীদার।” রেজিষটরী বহীতে'গদ্রপ রাজন্বদায়ী ভূম্যথিকারী বলিয়া যে 

ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, অথবা সিক্ধর ভূমির সাঁধারণ রেজি- 
রী বহীতে নিক্ধর ভূমির অধিকারী বলিয়া! যে ব্যক্তির নাম 
লেখ থাঁকে, “জমীদার” শব্দে সেই ব/ক্তিকে বুঝাইবে ইতি । 

যেধাব। রহি- ২'ধারা। এই আইন যে সকল গ্রামের প্রতি বর্তে। তহ- 

ত হইবে তা- সম্পর্কে ১৮১৭ সালের ২ আইনের ২১ ধারা এতৎুক্রমে রহিত 
হার কথা। 

দি কর! গেল ইতি | 

“আজান” 

আইনজারী ও পঞ্চায়ং নিযুক্ত । 
এই আইন ৩ধার1। জিলার মাঁজিষ্টেট সাহেব যে জিলাঁর অধ্যক্ষতা 

প্রচলিত ও প- 

ঞ্চায়ৎ নিযুক্ত ভার প্রাপ্ত হন, তৰস্তর্গত যে গ্রামে বাইট ঘরের অধিক থাকে? 
করিবাবনিযম। তিনি আঁপনার স্বাক্ষরযুক্ত ও মোহরাঙ্কিত সনদ দিয়া সেই গ্রামে 
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তিনের অন্ধ্যুন ও পাঁচের অনধিক ব্যক্তিকে পঞ্চায়ৎ স্বরূপ 
নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক 
সভার প্রণীত ১৮৫০ সালের ২৬ আইনের ও ১৮৫৬ সাঁলের ২০ 
আইনের বিধান ঞ&ঁবং মস্ত্রিসভাঘ্িত্িত বঙ্গ দেশের শ্তীযুত লেপ্ট- 
£মণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ও 

১৮৬৮ সালের ৬ আইনের বিধান যে যে গ্রামে প্রচলিত করা 

গেল, সেই সেই গ্রামে পূর্বোক্ত পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হুইবেন না। 
আরো মাজিষ্রেটের কোন ক্ষমতাঁতে কর্মকারী কোন কার্য 
কারক গ্রামবাঁসী সমুদয় কিন্বা কোন কোন লোকের সঙ্গে বয় 

কথাবার্তা কহিয়া তাহাদিগকে পঞ্চাক্টিতর সাধারণ কর্ম বুঝা 
ইয়া না দিলে এঁ গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবেন ন। ইতি । 

টাক--নগর ও মিউনিসিপালিটাতে ও কোন কোন সহরে এই 
ধারার উল্লেখিত অইনমতে চৌকীদ!র প্রস্থৃতি নিযুক্ত হইয়া থাকে"; 
স্থতরাং মে স্থানে উহাঁর কোন আইন প্রচলিত আছে, তথায় এই 
গ্রাম্য চৌকীনারী আইন জারী হইবে না। 

৪ ধারা । ছুই কি তদধিক গ্রামে আশী ঘরের, অুন্যুন 
থাঁকিলে, এবং এক গ্রামের কোন ঘর উক্ত অন্য অন্য গ্রামের 
কোন ঘর হইতে এক মাইলের অধিক নয়, এ এ গ্রাম পরস্পর 
এমন নিকট থাকিলে, মাজিষ্টরেট সাহেব সেই সকল গ্রাম লইয়! 
সমাহাঁর করিতে পারিবেন ও এই আইনের কার্য্যপক্ষে এ গ্রাম- 
সমাহার একই গ্রাম বলিয়। গণ্য হইবে ইতি। 

টাকা-_কোন এক গ্রামে ৬ ঘর থাকিলে এই আঁইন জারী 
হইতে পারে, কিন্তু সমাহার হইলে তাহাতে অন্যুন ৮৮ ঘর থাকা! 
আবশ্যক। 

এক মাইলের পরিমাণ অর্ধক্রোশ অর্থাৎ ৩৫২০ হাত, স্ৃতরাঁং 
অদ্ধীক্রোশের মধ্যে যে গ্রাম থাকে, তাহা ভিন্ন অধিকদুরস্থিত গ্রাম 
একত্র সমাহার হুইতে পারে না । গ্রামসমাহীরকে একই গ্রাম বি. 

১ বেচন। করিয়। তাহার বহি ও হিসাব ইত্যাদি একত্রে রাখিতে হইবে 
ও ট্যান্স ধার্ধ্য ও আদায় প্রস্থৃতি সকল কার্ধ)ই একত্রে হইবে , এক 

শ্রাম সমাহাব 

কবিবাব ক্ষম 
তার বথ।। 



অন টাক! আদায়কারী ও একটা মাত তীর 67 6 দে উণীদ 
হইতে সমাহারের প্রত্যেক চৌকীদার মাসে মাসে বেতন পাইবে। 
(১৬, ২২ ও ৪৪ ধারা ও টাকা দেখ ।) 

৫ ধারা । কোন এক গ্রামনিবাঁসী কিন্বা! ৪ ধারার নির্দিষ্ট 
াম্যলোকের মতে পরস্পর সন্নিহিত ছুই কি ভভধিক গ্রামনিবাসী বয়ঃ- 

৮ রা প্রাপ্ত পুকষদের অধিকাৎশ লোক জিলা মাজিগ্রেট সাহেবের 

করিবার ক্ষম- নিকটে সেই গ্রামে কি সেই সেই গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করি- 

তর ক। . বার দরখাস্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, তিনি সেই গ্রামের অস্ত- 
গত ঘরের সৎখ্যা বিবেচনা না করিয়া এই আইনমতে সেই 

গ্রামে কি সেই সেই গ্রান্ঠো পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, 
এবং সেই পঞ্চায়তের ও সেই গ্রীমের কি সেই সেই গ্রামের 

প্রতি এই আইনের সমস্ত বিধান বর্তিবে ইডি। 

টাকা--ঘরের সংখ্যা কম থাকা! প্রযুক্ত যে যে গ্রামে ৩৪ ৪ ধার! 
মতে এই আইন জারী হইতে পারে না, সেই দেই গ্রামের, অথব] অদ্ধধ 

ক্রোশের মধাস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম একত্র হইয়া তথাকার অধিকাংশ 
বরঃপ্রাপ্ত লোকে খি এই আইন জারী হওয়বর প্রার্থনার দরখাস্ত 

কবে,তবে অল্প ঘব থাকিলেও মাঁজিট্রেট সাহেব তথায় এই আইন 

জারী কবিয়! পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে পারেন ; নতুবা সেই সকল ক্ষুদ 

গ্রাম্নে সীবেক আইন মণ্তে কার্ধয চলিবে ॥ ১৮৭১ সালের ১ আইনের 
১ ধারায় বিধান হইয়াছে যে, কোন গ্রামে যতকাল এই আইনের 

বিধান মতে চৌকীদার নিযুক্ত না হুয়, তদবধি ১৮১৭ সালের ২০ আই- 
নের ২১ ধার! তথায় রহিত হইবে না । 

৬ ধারা । পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি মরিলে কিনব তাহার 

উদ পঞ্চায়িতী রহিত হইলে জিলার মাজিষ্টেট সাছেব আপনার 
বাক্তি বহাল হ- স্থাঁক্ষরযুক্ত ও মোহরাক্কিত সনদ দ্বারা এ মৃত কি রহিতকর্মা 

ওয়াব কথা। ব্যক্তির স্থানে কি পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে এ পঞ্চায়তে 
নিযুক্ত করিবেন ইতি । 

টীকা পঞ্চায়তের মধ্যে কোন বাক্তি মরিলে, অথবা অন্য কোন 

কারণে পঞ্ধায়তের , মধ্য কোন ব্যক্তির কাধ্য খালি হইলে; দে বিষষ 
পঞ্চায়তের অন্যানা ব্যক্তিগণের রিপোর্ট করা কর্তব্য । 



টি 

৭ধারা। কোন ব্যক্তি কোন গ্রামনিবাসী কিন্ব। তদস্তর্গত 
ভূমির অধ্ধিকারী কি তোগী না হইলে, কিধা তদ্েপ ব্যক্তির লোন পাদ 
তৎস্থানীয় গোমস্তা না হইলে তিনি এই আইনমতে সেই তের কর্ণ বহা 

আরামের পঞ্চায়তের পদে নিযুক্ত হইবেন না । কিন্ত এ ভূম্যথি- রা রি 

কারী কিম্বা তৎস্থানের গোঁমস্তা এ গ্রামের কোন স্থান হইতে 

এক মাইলের মধ্যে বাস রা করিলে তিনিও সেই কর্মে নিযুক্ত 
হইবেন না ইতি। 

টাকা-__পঞ্চার়তের কার্ষে/ নিযুক্ত হইলে তাহার মধ্যে ঘি কোন? 

ব্যক্তি এই ধারার অন্তর্গত না হন, অথবা যদি স্থানান্তরে অর্থাৎ গ্রাম 

হইতে অর্ধ ক্রোশের বাহিরে গিয়া বাঁস করিজ্ত বাধ্য হন? তবে তিনি 

কাধ্য হইতে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনায় মহকুমার মাঁজিষ্টরেটের 

নিকটে দরখাস্ত করিতে পারেন। যথা_-কোন জমীদারের,গোমস্ত। 

পর্চায়তের কার্যে নিধুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই জশীদারী" 
হস্তাস্তর হওয়াতে অথব। জমীদার কোন কারণ বশত তাহাকে বর- 

থান্ত বা স্থানান্তর করাতে তিনি এ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, 

স্থতরাং তাঁদুশ বিশেষ কোন কাঁরণ,গাকিলে দরখাস্ত করিয়া! অব্যাহতি 

পাঁওয়। যাইতে পারে । 

৮ ধারা । কোন ব্যক্তি পঞ্চায়তের কর্মে নিযুক্ত হইয়! সেই 

পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিলে, কিন্বা স্বেচ্ছাপুর্বক এ পঞ্চায়তেৰ বধ 
পদের কর্খ করিতে ক্রদী করিলে ও নিযুক্ত হইবার কিন্বা কর্ম করিতে ক্রটা বা 
না! করিবার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে মাজিষ্রেট চা ঠা 

সাহেবের হৃদ্বোধমতে তাহার স্বীকার না করণের কিন্বা ক্রচী কখা। 

করণের যথেষ্ট কারণ না জানাইলে, তাহার অর্থদণ্ড হইতে 

পারিবে । সেই অর্থদণ্ড পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে ন]। 

কিন্ত এই ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি অর্থদও্ড.দিলে ভীহার' 
সেই পঞ্চায়তের পদ তৎকালেই রহিত হুইবে এবৎ এঁ অর্থদণ্ড 

দেওনের তারিখ অবধি ছুই বৎসর গত ন হইলে তিনি পুনরায় 

পৃ্কায়তের কর্ষে লিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন ন] ইতি । 

টাকা পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি কার্যে আলস্য বা ত্রুটী করিলে 



[ ৬ ] 

কিম্বা কর্ম করিতে অস্বীকার করিলে, গঞ্চায়তের অন্যান্য ব্যক্তিগণ 

সে বিষয় মাজিষ্রেট সাহেবের নিকটে জানাইবেন। যে হেতু কার্ধ্য 
উপযুক্তমতে ন। হইলে তজ্জন্য সকলেই দায়ী । 

বর ৯ধারা। কোন ব্যক্তি ছুই বৎসর কোন পঞ্চায়তের কর্ম 
পঞ্চায়তের কর্শ করিলে পর অবসর হইতে পারিবেন, ও তীহার অব- 

কয়া বয় সর হওনের তারিখ অবধি ছুই বৎসর গত না হইলে তিনি 
কথ|। স্বীয় সম্মতি ভিন্ন এ পঞ্চায়তের পে নিযুক্ত হইবেন না ইতি ! 

,.. টাকা-ছুই বত্নর কার্ধ্য করিয়।, মাজিষ্রেট সাহেবকে জানাইয়! 
"অবসর 'লওয়া যাইতে পারে; বিন! হুকুমে কাধ্য পরিত্যাগ কর! 

উচিত নহে। 
পঞ্ধায়তের ১০ ধাঁরা। জিলার মাজিষ্েট সাহেব শ্বীয় স্বাক্ষরিত 

কোন গো তনুজ্ঞাপত্রের দ্বারা পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তিকে অবসর করিতে 

ন্ট 

অবনর করি- ৃ 

রি হী কিন্বা কর্ম হইতে ছাঁড়াইতে পারিবেন ইতি । 
কথা। 

' চু 
পঞ্চায়তের কায ঢারস্ত। 

কটন্জন চৌ, , ১১ ধাঁরা। কোন্ গ্রামে কত জন চৌকীদার নিযুক্ত হইবে, 
কীদারকে নি পঞ্চায়ৎ ইহা! মিরূপণ করিবেন । কিন্ত যে গ্রামে দেড়শত ঘর 
ঘি থাকে, তথায় ন্যুনকণ্পে ছুই জন চৌকীদার নিযুক্ত হইবে ও 

৯৯ গন দেড়শতের উর্দধ পুরা এক এক শত ঘরের নিমিত্তে আর এক 
একজন চৌকীদার নিযুক্ত হুইবে ইতি। 

টাকা--১৫০ ঘরের কম থাকিলে ন্যুনকল্পে ১জন, ১৫০ ঘরে ২জন, 
ও তাহার উপর প্রতি ১০০ ঘরে একজন চৌকীদার রাখিতেই ইইবে ; 

তদপেক্ছা চৌকীদার কমাইতে পঞ্চায়তের কোন ক্ষমত। নাই, কিন্ত 
গ্রামের লোকের অবস্থা ভাল হইলে, অথব] বাজার ইত্যাদি স্থান যথায় 

ধনী লোকের বাঁস, তথায় চৌকীদা'র বাড়াইতে পারেন। 

১২ ধারা । চৌঁকীদারের নিযুক্ত হইলে মাসে কত বেতন 
সিবদারদের পাইবে, পঞ্চায়ৎ এই কথা সময়ে সময়ে নিরূপণ করিবেন 
তের দিদ্ধর্য কিন্ত মাসে তিন টাকার কম ও ছয় টাকার অধিক হুইবে ন| 
করিবার কথ|। ইতি। | ৪ 
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টীকাঁঁ_-উপরের ছুই ধারার বিধান মানিয়। গ্রামে বা সমাহাঁরে 
কত জন চৌকীদার থাকিবে ও তাঁহার কে কত বেতন পাইবে, তাহ! 
নির্ধারিত করার ভার কেবল পঞ্চায়তের প্রতিই আছে । (সিলেক্ট 

কমিটার রিপোর্ট দেখ ।) 

পঞ্চায়ৎ চৌকীদা্পি বাহাল করিয়া সনদ দিবেন ও থানায় তাহার 
নাম রেজেদ্রি হওয়ার নিমিত্বে ৭ দ্রিনের মধ্যে এ সনদসহ তাহাকে 
খানায় পাঠাইবেন। থানার' কর্মচারী এ সনদ দৃষ্টে তাহার নাম 
রেজেষ্ি ভুক্ত করিয়া মাজিষ্রেট সাহেবের নিকটে রিপোর্ট করিবেন। 
(৩৬ ধার! দেখ) কিন্তু মাজিষ্ট্েট সাহেবের বিনা হুকুমে পথচান়ৎ স্বয়ং ? 
কোন চৌকীদার বরখাস্ত করিতে পারেন ন1। (৩৫ ধারা) 

১৩ ধারা । প্রত্যেক গ্রামের পঞ্চায়ৎ এ গ্রামের বার্ষিক টা'স ধাঁঘা 
ট্যাক্স থার্ধ্য করিয়া চেঁকীদারের বেতনের টাঁকা তুলিবেন, এব করিয়।৷ বেতন 
সেই টাঁকা আদায় করিবার খরচের নিমিত্তে, ও কোন" কোন পীকা * 
লোঁক ট্যাক্স ন৷ দিলে যে ক্ষতি হইতে পারে, সেই ক্ষতি- 
শোঁধের নিমিত্তে তাহারা এ টাঁকার উপর শতকর] ১৫২ টাকা 
ধরিবেন ইতি | 

টাকা--মাসে চৌকীদারের বেতনে বত লাগে, তাহার উপয়ে শত- 
কর] ১৫২ টাক] অর্থাৎ টাঁকা প্রতি 9৮ (ছুই আন। আট গণ্ডা ) বেশী 
ধরিয়! ট্যাক্স ধার্য করিতে হইবে । মনে কর, কোন গ্রামে ৩ জন 
চৌকীদারের বেতনে মাসে ১৫২ টাকা লাগে, তাহা! হইলে তরী ১৫২ 
টাকা ও টাকা প্রতি %৮ গণ হিসাবে ২।০ টাকা একুনে ১৭।০ টাঁক। 
ট্যাক্স প্রতি মাসে উঠাইতে হইবে । ১৬ ধারা মতে যে ট্যাক্স ধার্যের 

ফর্দ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার মাসিক ট্যাক্সের ঠিকের সঙ্গে এই 
মাসিক ট্যাক্স মিলিবে । ইহা ১২ দিয়! গুণ করিলেই বৎসরের ট্যাক্স 
স্থির হয়। 

সম্বৎসর যত টাঁকা আদায় হয়, তাঁহা হইতে আদায়ের খরচ 
বাবতে ২২ ধারা মতে শতকর! ৬২ টাঁকা হিপাবে কমিশন কাটিয়! 
লওয়া যাইতে পারে। বাকী টাক! হইতে চৌকীদারের বেতন 
শোধ হুইয়া বৎসরের শেষে যাহা তহবিলে উদ্ৃত্ত থাকে, তাহা 
২৪ ধারা মতে পর বৎসরের হিসাবে জম। দিতে ইইবে। যদি অধিক 



শাভাদের যা 

ক্স দিতে হইবে 

তাহাদের কথ।। 

যে প্রকারে 

ও যত টাক! 
টাঁকপ ধার্ধা 
হইবে তাহার 
কণ।। 

যেসময়ে ও 
“মরূপে টাঁক্স 
ধার্য; হইবে তা- 
হাব কথা। 

| ৮ ] 

উদ্ধ ত্ত থাকে, তবে এ উদ্ধৃত বাদে বাকীটাক। পরবতসর ট্যাক্স করিয়া 
তুলিতে হইবে । মনে কর, পূর্ববৎসরের শেষে উপরোক্ত গ্রামে ৯২ 
টাঁকা উদ্বৃত্ত ছিল, এঁ ৯২ টাক! ১২ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি মাসে 
০ আন! পড়ে, অতএব এ গ্রামের মাসিক ট্যাক্স ১৭।০ টাকা হইতে 

এ ৪ আনা বাদ দিয়া বক্তী ১৬০ টাঁকা ট্যান্স সেই বৎসর মাসে 
মাসে তুলিতে হইবে । দনুসারে টাকৃসের ফর্দও সংশোধন করিয়। 
কারী করিতে হইবে । 

১৪ ধারা | কোন গ্রামে যাহার! গৃহস্বামী কি গৃহবাসী হন, 
ভাহারা ও সেই গ্রামে যে জমীরাারের খাজান৷! আদায়ের 
কাছারী থাকে, তিনি এই আইনের কার্যেোর নিমিত্তে ট্যাক্স 

দিবার যোগ্য হইবেন ইন্তি | 

টীকা--পঞ্চায়ৎ গ্রামবাপী হইলে তাহাদের নিজেও ট্যাক্স দিতে 

হইবে। দিলেক্ট কমিটা পঞ্চাযখকে অব্যাহতি দিয়া সংশোধিত পাপ 

লিপিতে ৭ ধারা প্রকটন করেন, কিন্তু ভাহা নগ্তুর হয় নাই। 

১৫ ধারা । কোন গ্রামে এই আইনের কার্যের নিমিত্তে 

যে ট্যাক্স ধার্য করিতে হইবে, ট্যাকস দিবার যোগ্যব্যক্তিদের 
সঙ্গতি ও তাহাদের রক্ষণীয় সম্পন্তি অনুসারে তাহা নিরূপণ 

হুইবে। কিন্তু মাসে কোন ব্যক্তির এক টাকাঁর অধিক ধার্য 

হইবে না। পঞ্চায়তের বিবেচনায় যে ব্যক্তির গরিবপ্রয়ুক্ত 

মাসে অর্ধ আন! দ্রিতে ন। পারে, ভাহার। এই আইনমতে ট্যাকা 
দান হইতে একেবারে মুক্ত হইবে ইতি । 

১৬ ধারা | পঞ্চায়ৎ গ্রামের চলিত সনের প্রথম দিবসের 

পুর্ণ ঢুই মাঁস পুর্বে এ কর দিবার যোগ্য ব্যক্তিদের কর নিরূপণ 
করিয়া! ফর্দে লিখিয়া দিবেন | যাহার কর দিবার বোগ্য, 

'ভাহাদের প্রত্যেক জনের নাম ও ব্যবসা কি বাণিজ্য কি জন্য 

বর্ণন! ও মাসে মাসে কত করিয়! দিতে হইবে, এই সকল কথা 

এ ফর্দে লেখা যাঁইবে । উক্ত দুই মাস অবসান হুইবাঁর নুযুন- 
কণ্পে পঞ্চদশ দিন থাকিতে পঞ্চায়ৎ এ গ্রামের কোন প্রকাশ্য 

স্থানে এ ফর্দ প্রচার করাইবেন ইতি | | 
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টাকা-_মাঁসে কোন ব্যক্তির ১২ টাঁকাঁব অধিক অথবা ১০ ছুই 
পয়সার কম ট্যাক্স ধাশ্য হইবে ন।। 

উদাহরণ । 
১২৮৫ সালের ট্যাক্স ধাধ্যের ফর্দ। 

/ মাসে মত ৃ হস্বামীর ইন [মাসে সত ট্যাক্স বকা 
নাম। ৃ ধার্যা হইল। 

রাড লা রা 2 

১ নং রজনীকাস্ত দে তেজারত্তী ৰ ৮০ * 

২ নং মখুর পাড়,ই (মৎস্য ধরা ! /০ | 

৩ নং গোকুল মণ্ডল ূ কৃষি কার্যা /৫ 

৪ নাং শ্রীদাম মগল মন্ভুরী | *১০ 
০ র ছঃথী বলিয়া 

৫ নং অম্বতত বেওয়া ভিক্ষা | ০ মুক্ত ৷ 

পঞ্চায়তের মধ্যে রামকানাউ ধরকে রসীদ দিয়! ট্যাক্স আদায় 
করিত ও ভিসাবাদি রাখিভে নিযুক্ত করা গেল । রর 

(এই স্কুলে পঞ্চায়তের সমুদয় ব্যক্তি 
। দস্তখতৎ করিবেন । 

১৮৭৭ সালের গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপনের ১ প্রকরণ মনে এইরূাপে 
ট্যাক্স ধার্যের ফর্দ প্রস্তত করিতে হইবে । এক বাড়ীতে যদি ন্ডিন্ন 
ভিন্ন লোকে পৃথকান্ে থাকে ও তাহাদ্দিগের জিনিষিপত্র স্বতন্ত্র হয়ঃ তবে 
ন্গহাদ্দিগের পৃথক ট্যাক্স হইবে। প্রত্যেক ঘরের গৃশ্থস্বামীর নাম উক্ত 
ফরমের প্রথম ঘরে উঠাইয়া যাহার বে ব্যবসা, তাহ? দ্বিতীয় ঘনে 
লিখিবে পরে ষাহার। দরিত্রপ্রযুক্ত ট্যাক্স দিতে অক্ষম, তাহাদের নামে 
শূন্য দিয়া শেষ ঘরে “ দুঃখী বলিয়া মুক্ত” এই কথা লিখিয়া রাখ! 
উচিত; বাকী লোকের অবস্থা ও চৌ'কী দ্দিবার উপবুক্ত সম্পত্তি বিবে- 
চলায় ট্যাক্স ধরিতে হইবে। 

কোন গ্রামসমাহারের ট্যাকূসের ফর্দ প্রস্তত করিতে হইলে এক 
গ্রামের সমুদায় লোকের নাম লিখিয় সমাপ্ত করিয়া তাহার নীচে অন্য 
গ্রাম আরম্ভ করা উচিত, বস্কত সমাহারের একই কাগজপত্র হইবে ও 
সমুদায় কাধ্য একত্রে হইবে, ট্যাক্স ধার্য করার সময় সমাহারকে একই * 
গ্রাম বিবেচনা করিয়া প্রন্য্যেক গৃহস্থের সঙ্গতি ও চৌকী দিবার উপযুক্ত 
সম্পত্তি বিবেচনার ট্যাক্স কমি বেশী করিয়া ধরিতে হইবে । ইহা 
ব্যতীত যে গ্রাম বা পাড়ায় ঘে চৌক্ীদার চৌকী দেয়, তাহার বেতন 
সেই গ্রাম বা পাড়! হইতেই যে উঠিবে এমত নহে । 91 ২২ ধারা দেখ) 

* যে বতসরের ট্যাক্স ধার্য করিতে হইবে, তঞ্কহার পুরা ২ মাস 
পুর্বে অর্থাৎ ১ল! ফান্তন তারিখের অগ্রেই এই ফর্দদ প্রস্তত করিতে 

চিএ 
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হইবে । ও ন্যুনকল্পে বৎসরের ১৫ দিন থাকিতে, তাহা গ্রামের প্রকাশ্য 
স্থানে লটকাইয়৷ জারী করিতে হইবে, ধিস্ত বৎনরের এক মাঁস 
থাকিতে অর্থাৎ ১ল! চৈত্র কি তৎপূর্ধে জারী করাই স্থবিধ!, যেহেতু 
১৯ ধারার বিধানমতে এ জারীর তারিখের পর হইতে ১মাসের মধ্যে 
শর ট্যাক্স সংশোধন জন্য পঞ্চায়তের নিকটেই আপীল হইতে পারিবে। 

যদি কোন গ্রামে বদরের কয়েক-মাস অতীত হইলে এই আইন 
নূতন জারী হয়, তবে ১মাসের মধ্য ট্যাক্সি ধার্য্যের ফর্দ প্রস্তুত করিয়া 
জারী করিলে এ বৎসরের বাকী কয়েক মাস তাহা প্রবল খাকিৰে । 
(১৮৭১ সালের ১ আইনের ২ ধার!) 

এর্দনর্বারিত ১৭ খারা । কোন বৎসরে পঞ্চায়ৎ নুতন ট্যান্স ধা্ধ্য ন! 
ট্যাক্স প্রবল করিয়া পুর্ব বসরের অবধারিত ট্যাক্স সংশোধন করিতে 
রা 7 কিম্বা প্রবল রাখিতে পারিবেন | ও সংশোধিত কিন্বা প্রবল 

রাখা সেই ট্যাক্সের ফর্দ পুর্ধোক্তমতে প্রকাশ কর] যাঁইৰে 
ইতি । 

টীকাঁ_যদি ঘবের কমী ৰেশী ন। হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি কোন 

লোক গ্রাম হইতে উঠিয়া না গিয়া! থাকেঃ অথবা নূতন পত্তন না হইয়া 
থাঁকেঃ বদি চৌকীদার কমাইতে ব। বাড়াইতে ন! হয়) যদি চৌকীদারের 
বেতন কমি বেশী না করিতে হয়; যদি গত বৎসরের শেষে তহবীলে 

জেয়াদা টাকা উদ্ধত্ত না! থাকে ও যদি কোন কোন লোকের সঙ্গতি 
বা চৌকী দিবার সম্পত্তির পরিবর্তন হওয়! প্রযুক্ত বা অন্য কোন 
কারণে সাবেক ট্যাক্সের কমিবেশী করার প্রয়োজন না থাকে ; তাহ। 
হইলে পৃর্ব্ব বৎসরের ট্যাক্সধার্ষের ফর্দ স্থির রাঁথা যাইতে পারে, নতুঝ। 
সাবেক ফর্দ সংশোধন অথব নূতন ফন্দি প্রস্তত করিতে হইবে; কিন্ত 
নাবেক ফন্দ বাহাল থাকুক কি না থাকৃক, প্রতি বৎসরের চৈত্র মাসের 

(প্রথমে আগামী বৎসরের ট্যাঝ ধার্যের ফর্দ প্রচার করিতেই হইবে । 

১৮ ধারা | অবধারিত ট্যাক্সের যে ফর্দ উক্ত প্রকারে 
নির্ধারিতটান্স প্রস্তুত কি সংশোধিত কর যায়, কি প্রবল রাধা বায়, তাহা 
যত কাল প্রবল এ্ঁকাশ হুইবাঁর তারিখের পর গ্রামের চলিত সনের যে নুতন 
টি ০৪ বৎসর হয়, তাহার প্রথম দিবসাবধি এক বৎসর প্রবল থাকিবে। 

ও এই আইনের বিধানমতে য়ত কাল ট্যাক্সের অন্য ফর্দদ 
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উচিতমতে প্রস্তভ ও সংশোধিত হইয়! না! চলে ও গ্বল না 

করা যায়, ভ কাল প্রবল থাকিবে ইতি । 

টাকাও ফর্দা প্রচার হওয়ার পরে ১ মাসের মধ্যে পঞ্চায়ৎ ১৯ 

ধারান্ুসারে আপীলু মতে ট্যাক্স সংশোধন করিতে পারেন । তস্তিনন 
বৎসরের মধ্যে কৌন সময়ে পঞ্চায়ৎ ইচ্ছানুসারে ট্যাক্স কমাইতে কি 
কাড়াইতে পারেন না, কিন্তু পুনরায় নূতন বৎসরের কর ধার্য করার 
সময় অবস্থান্ুসারে কমি বেশী করিতে পারেন । 

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তির যত ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে, তিনি, ৃ 

তাহাতে অস্ত হইলে এ ট্যাক্সের ফর্দ প্রকাশ হইবার সনাবিত টার 
তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে মুখে কিবা! লিখিয়! পঞ্চায়তের বার “ক্ষরমতাব 
নিকটে & ট্যাক্সের ফর্দ সংশোধন হইবার প্রার্থনা করিতে ₹। 
গারিবেন। পঞ্চায়ৎ সেই নির্ধারিত কর দৃঢ় রাখিতে কিছ! 

শোধন করিতে পারিবেন ইতি। 

টাকাট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ প্রচার করার পরে এক মাসের প্রতি 
সপ্তাহে অন্যুন এক দিন আপীল' শুনিবাঁর নিমিত্ত অবধারিত করিয়! 
পূর্বেই নোটাশ দিতে হইবে, যে সময়ে যে স্থানে আপীল গুন। 
যাইবে, তাহা এ নোটাশে ল্রেখা থাকিবে । পঞ্গায়তের মধ্যে তিন 

কি ততোধিক ব্যক্তির একত্রে বনিয়া,আপীল শুনিতে হইবে» ও আপীল 

নিষ্পত্তি করিরা যে আজ্ঞ। কর! যায়ঃ তাহা! লিখিয়৷ রাখিতে হইবে,। 

(১৮৭৭ সালের ১৭. ই মার্চ তারিখের গবর্ণমেপ্ট বিজ্ঞাপন |.) 

উদাহরণ। 

নোটীশ.। 
আগামী ৫ ই চৈত্র তারিখে গ্রামের দিননাথ দের বাড়ীতে আপীল, 

শুনিবার নিমিত্ত বেলা ১০টা, হইতে ৫টা পর্য্যস্ত পঞ্চায়তের বৈঠক 

হইবে, আগামী ১২৮৫ সালের ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ যাহা প্রচার কর! 

হইয়াছে, তত্প্রতি যদি কোঁন লোকের আপত্তি থাকে, তিনি পঞ্চায়তের 
নিকটে উপস্থিত হইলে সাহার আপত্তির মীমাংসা করা যাইকেক 

ইতি ১২৮৪ ১লা চৈত্র। (পঞ্চায়তের দক্তখৎ) 



সেই ট্যাঙ্সের 
'পন্ত্রে মাজিট্্রেট 

সাহেধের পুন- 
দৃষ্টি করিবার 
কথা। 

ট্যাক্স তিন তিন 
মাসে আগাম 

দিবার কথা। 

ট্যান্স আদায় 

করিধার খর- 

চের কথ!।। 
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২০ ধারা | পঞ্চায়ৎ ট্যক্কোর, ফর্দ সংশোধন সম্পকীয় 

যে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর আপীল করিবার অধিকার 

আছে বলিয়া কেহ আপীল করিতে পারিবেন না। কিন্তু 
মাঁজিখ্রেট সাহেব কোন গ্রামের নির্ধারিত ট্যাক্সের সাধারণ 
ফর্দ আনাইতে পারিবেন, এবছ গ্রামের এ ট্যাকস দায়ী দশ 

জনের প্রার্থনা হইলে অবশ্য আনাইবেন, ও তদ্বিষয়ের ষে 
আজ্ঞ! বিহিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন ইতি । 

টাকা_-১০ ফি তন্োধিক ব্যক্তি কোন সময়ে পঞ্চায়তের ধার্য 

করের প্রতি অসন্তষ্ট হুইয়! মাজিষ্টেটের নিকটে দরথাস্ত করিলে তিনি 

ট্যাক্সের ফর্দ আনাইর] দৃষ্টি করিতে বাধ্য আছেন, কিন্তু ১ জনের 

কম সংখ্যক লোকে দরখাস্ত করিলে এ ফর্দ তলব কর! ন। করা তাহাব 

ইচ্ছাধীন। 
২১ ধারা। এই আইনমতে ষে ট্যাক্স দিতে হইবে, তিন 

তিন মাসে তাহা সমান কিস্তীতে দেওয়া যাইবে | তিন মাসের 

কিন্তী এ ট্রমাসিকের প্রথম দিনে দেন৷ পড়িবে ইতি | 

টাক1--বাঙ্গালা কৌম্সিলের ১৮৭১ সালের ১ আইনের € ধার! 

দ্বারা “মাঁস” শব্দের পরিবর্তে “ তিন সাপ ” শব্দ বসান গিয়াছে, ভাহা- 

তেই ভিন তিন মাসের ৪ কিন্তীতে ট্যাক্স আদায় হইবে অর্থাৎ বৈশাখ 

জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়, এই তিন মাঁসের কিন্তীর ট্যাক্স বৈশাখ মাসের প্রথম 

৭ দিনের মধ্যে আগামী আদায় হইবে । ও শাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, এই 

তিন মাসের কিস্তীর টাক্স শ্রাবণ মাসের প্রণম ৭ দিনের মধো, 

কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, এই তিন মাসের কিস্তীর টাক কার্তিক 

মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে মাঘ, ফাস্তন, চৈত্র, এই তিন মাসের 

কিস্তীর ট্যাক্স মাঘ মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে আগামী আদার 

হইবে। কিন্তু চৌকীদারেরা মাঁসে মাসে বেতন পাইবে অর্থাৎ এক 

মাস গত হইলেই পর গত মাসের বেতন পাইবে । (৪৩।৪৪ ধার! দেখ) 

২২ ধারা। পঞ্চায়ৎ উক্ত ট্যাকৃস গ্রহণ ও আদায় করি- 

বার ও ভাহার রসীদ দিবার ও হিসাব রাখিবার জন্য আপনা- 

দের এক ব্যক্ষিকে নিযুক্ত করিবেন এবং এ টাকা আদায় করিন 
তে যে খরচ লাগে, ভা! পোষাঁইবার জন্যে পঞ্চায়ৎ তদ্রেপ 
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নিযুক্ত ব্যক্তিকে তীহার আদায় কর এ টাক! হইতে শতকরা 
৬ টাকা পর্য্যস্ত লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি । 

টাকা-সযে ব্যক্তি ট্যাক্স আদায় করেন, তিনি পঞ্চায়তের সমুদয় 

' ক্কার্ধাসম্প্কীয় কাগজপত্র, হিপাব ও সকল লিপি রাখিবেন ও তজ্জন্য 
দায়ী হইবেন। (১৮৭৭ সালের ১৭ ইমার্চ তারিখের গবণমেপ্ট 
বিজ্ঞাপনের ৪ প্রকরণ ) 

১৩ ধারামতে চৌকীর্দারের বেতনের উপর শতকর1 ১৫ টাঁক। 

বেশী করিয়া আদায় কর! যাইবে বটে, কিন্তু পঞ্চায়তের টাকা আদায় 
কারী ব্যক্তি কমিশন অর্থাৎ আদায় তহসীলের খরচ বাঁবতে৬ টাকাণ 

বেশী লইতে পারিবে না । তাহ! হইলে প্রতি টাঁকায় প্রায় (১৯। ০গপ্ডা 

অর্থাং এক আনার কিছু কম পড়ে; ট্যাক্স দাতাগণের ত্রটাপ্রযুক্ত 
দণ্ডের বাবতে যাহ! আদায় হয়, তাহাও আদাধ়ী টাকা গণ্য, সুতরাং 
মত টাকা আদায় হয়ঃ তাহার মধ্যে এ হিপাবে কমিশন লওয়া যাইতে 

পারে। উদ্বৃত্ত টাকা পরের বৎসরের হিসাবে জমা পড়িবে । পঞ্চায়তের 
সমুদায় ব্যক্তি বলিয়া তাহাদের মধ্যে একজনমাত্রকে হিসাঁবাদি 

রাখিতে ও টাকা আদায় করিতে নিযুক্ত করিবেন । তিনি ভিন্ন আর 

কেহ রসীদ দিয়া টাকা লইতে "পারিবে না । ইহা দেখা গিয়াছে যে, 

এক গ্রামসমাহারের পৃথক পৃথক গ্রামে বা চৌক্রীবোরের মহল্লায় পৃথক 
পৃথক ব্যক্তি টাক! আদায় কবেন, তাহা আইমসঙ্গত নহে; কিন্ত 

চৌকীদারের বেতন বাকী পড়িলে ৪৫ ধারামতে যখন পঞ্চায়তের 
সকল ব্যক্তিরই মাল ক্রোক বিক্রয় দ্বারা আদায় হইতে পারে, তখন 

পঞ্চায়তের অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাবৎ কার্যেই কর আদাঁয়কারীর 

সাঁহাধ্য করিতে পারেনঃ ও তিনি উপযুক্তমতে কার্ধ্য করেন কি না, 

ও হিসাবাদি রাখেন কি না, তাহ! দেখিতে পারেন । 

২৩ ধার! এই আইনমতে কোন প্রকারে যত টাকা 
আদায় করা যায় তাহা এবং অন্য যে টাঁক! এই আইনের 
কার্য্যে প্রয়োগ হইতে পারে সেই সকল টাকা লইয়৷ এ গ্রামের 
চৌঁকীদারী ফণ্ড নামক ভহবীল করা যাইবে ইতি | 

টাকা-_পঞ্চায়তের হস্তে নে তহবীল থাকে, তাহাকেই চৌকীদারী 
*ফণ্ড বলে। শিয়ম মতে ট্যাক্স না দেওয়াতে ১৭ ধায়ামতে বাকী- 
দাঁরের নিকটে যে জরিমানা! আদায় হয় ৩৮ ধারাঁমতে চৌকীদারের 

চোকীদার 

ফগড নিবপণের 
কথ । 



 উদ্বত্ত টাকা 
লইয়া যাহা ক- 
রিতে হইবে তা- 
হার কথা। 

কিন্তিব টাক! 

সাত দিনের 

মধ্যে দিবার 
কথা। 

বাকীদ্ারদের 
নামের নিখণ্ট 

করিবার কথা । 

ও [ ১৪ ] 

যে অর্থদণ্ড হয় ও৮ ধারা মতে পঞ্চায়তের যে জরিমানা হয়, তাহা 
এই তহবীলে জম! পড়িবে । (৩৮ ও ৪২ ধার! দেখ) 

২৪ ধারা । কোন বসরের শেষে, এ ফণ্ডে কিছু টাকা 
বাঁচিলে তাহা তৎপশ্চাৎ বসরের চৌঁকীদারী ফণ্ডের. হিসাবে 
জমা হইবে, ও সেই বংসর ট্যাক্স দ্বারা যে টাকা তুলিভে 
হুইবে, তাহ! তত টাক! পর্য্যস্ত ন্যুন ধরা যাইতে পারিবে ইতি | 

১৩ ধারার টীক। দেখ। 

২& ধারা । এই আটইনমতে নিপ্ধারিত ট্যাক্স যে ব্যক্তির 
দিতে হইবে, তাহার এ ট্যাক্সের কিম্তভী দেনা হইবার দিনাবধি 

সাত দিনের মধ্যে তিনি পঞ্চায়ৎ দ্বারা এ কিস্তী,লইবার নিযুক্ত 

ব্যক্তিকে এঁ কিম্তীর টাকা দিবেন, কিম্বা তাহার গ্রহণার্থে 

উপস্থিত করিবেন ইতি। 

টাকাঁ__পঞ্চায়তের যে ব্যক্তির প্রতি রসীদ দিয়া ট্যাক্স গ্রহণ করি- 

বাঁর ভার থাকে, তিনি না চাহিলেও তিন তিন মাসের প্রথম ৭ দিনের 

মধ্যে তাহার নিকট গিয়! ট্যাক্স দিয় রসীদ লইতে হইবে। 
আদায়কারী পঞ্চায়ৎ ট্যাক্সদাতা!র সাক্ষাতে ১নং বহিতে এ 

ট্যাক্স জম1 করিয়া! রসীদ দিবেন । 

২১ ধারার টীকা! ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১ নং রেজেষ্টরীর উদাহরণ 
ও টীকা দেখ। 

২৬ ধারা | এই আইনের বিধান যে ষে গ্রামের প্রতি 

বর্তে, সেই সেই গ্রামের কোন ব্যক্তি কোন ত্রৈমাসিকের কিস্তী 
না দিলে এ ভ্রেমাসিকের দশম দিন গত হইলেই পঞ্চায়ৎ 

সেই ব্যক্তিদের নাম ও যাহার স্থামে এ মাসের যত পাওনা 

থাকে, তাহার ফর্দ প্রস্তৃত করিয়া গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে 

প্রকাশ করিবেন ইতি । 

টাকা--১৮৭১ সালের ১ আইনের ৫ ধারা দৃষ্টি কর। তন্থারা মাস 
শবের পরিবর্তে “ তিন মাস ” এই শব্ধ বসান গিয়াছে ।- 

নিশ্নলিখিত উদাহরণমতে বাকীর ফর্দ ১১ই বৈশাখ, ১১ই শ্রাবণ» 
১১ই কার্তিক ও ও ১১ই মাঘ “তারিখে প্রস্তত করিয়া তাহা সদর স্থানে, 
লট কাইয়া দিতে হইবে। কি্তীর ১* তারিখের মধ্যে যাহারা ট্যাক্স 
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দেয় নাই, কেবল তাহাদের নাম ও কর্দে উঠিবে | এই ফর্দ প্রচার 

করিলেও যদি ট্যাক্স বাকী থাকে, তবে মালক্রোকী পরওয়াঁন! বাহির 

হইবে । 

উদাহরণ । 

গোপালপুর গ্রামের চৌকীদারী ট্যাক্স বাঁকীর ফ্দ। 

লন ১২৮৫ সাল ১১ই বৈশাখ 1 

বাকীদীরগণের নাম। |যে যে মাসের ট্যাক্স বাকী] মোট বাকী টাক ূ 

রজনীকান্ত দে বৈশাখ, জৈষ্ঠ£ আষাঢ় ২০ 
সন ১২৮৫ সাল 

অক্ষয় পাড়,ই রী ৩০ 
শ্রীদাম মণল এঁ ূ /১০ 

২১০ 

পঞ্চায়তের দস্তখহ। * 

২৭ ধারা । ভাহা হইলে পর, পঞ্টায়তের যে ব্যক্তি ট্যাক্স ৃ 
আদায় করিয়া থাকেন, তিনি (ক) ভফমীলের পাঠে লিপি ট্যাক্সের নিনি 

হে ক্রোক কবি- 
দিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া চৌকীদারকে ,কিম্বা এ লিপির বাৰ তা 
নির্দিষ্ট অন্য ব্যক্তিকে এই অনুমতি দ্রিবেন যে, যাহার যভ কথা। 
বাকী থাকে, ভাহার তত মুল্যের এবং দগুব্ব্ূপ আর ততই 

মুল্যের অন্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করে ইতি। 

টাকা- ট্যাক্স আদায়কারী পঞ্চায়ৎ এই আইনের শেষভাগের 

(ক) চিহ্নিত তফসীলের পাঠে মাল ক্রোকের পরওয়ানা লিখিয়। দস্তখৎ 

করিয়া দিলে সেই পরওয়ানামতে মাল ক্রোক হইবে; বিনা পরওয়া- 

নায় মাল ক্রোক করা আইনসঙ্গত নহে। * 
চৌকীদার ভিন্ন অন্য লোককেও মাল ক্রোক করিবার এই 

পরওয়ান! দেওয়] যাঁইতে পারে । 

গ্রামের সমুদয় বাঁকীদাঁরের নামে মাল ক্রোকের এক পরওয়ান! 
হইতে পারে, তাহাতে এঁ পরওয়ানার নীচে ব্বকীদারগণের নাম, 

প্রত্যেকের নিকটে যে তারিথ হইতে যত পাওনা, তাহা ও আর তত 



পরওয়ানামতে 

কার্ধা করিবার 

নিয়মের কথ! । 

[৯৬ ] 

দগু লেখ! থাকিবে । মাল ক্রোকী পরওয়াঁন। বাহির হইলেই ট্যাকোর 
ডবল অর্থাৎ দ্বিগুণ দিতে হইবে । 

মাল ক্রোক বিক্রয় ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহ। কিছু কর! যাঁয়, পরায়ৎ 
'তাহার তাবৎ বিবরণ লিখিয়! রাখিবেন | (১৮৭৭ সালের.১৭ই মার্ড 

তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ) এ সকল কথ! 'রোজনামায় লিখিয়া 

বাণিলেই হইতে পারে । ট 

পঞ্চায়ৎ যদিও বেতনভোগী নহেন,' তথাপি দণডবিধি আইনের 
২১ ধারার বিধানমতে তাহারা এবং চৌকীদারেরা রাজকীয় কার্ধ্য- 
কারক মধ্যে পরিগণিত ॥ কোন ব্যক্তি বলপুর্্বক মাল ক্রোক হুইনে 
না দিলে ও তাহা মাজিষ্টেট সাহেবের নিকট প্রমাণ হইলে ১৮৩ 

ধারামতে তাহার ছয় মাস ফাটক,অথবা হাজার টাকা পর্যযস্ত জরি- 
মানা কিম্বা উভয় দণ্ড হইতে পারে । এবং কর্তব্য কার্য করণ সময়ে 

পঞ্চায়ৎ বা চৌকীদারের প্রতি বল প্রকাশ বা মারপীট করিলে 
০৫৩ ধারামতে ২ বংনর ফাটক অথবা জরিমান। কিম্বা উভয় দণ্ড 

হইতে পারে। 

ট্যাক্স ও জরিমানা বাবতে যন পাওনা হয়, সেই মেকদারের মাল 

পাওয়া গেলে অধিক মুল্যের মাল ক্রোক কর! অন্যায় এবং বাকী- 
দারের দ্খলী জমীতে যে মাল পাওয়া বায়, তত্তিন্ন অন্যের দখল হইতে 

মাল ক্রোক হইতে পারেনা । (৩২ ধার! দেখ) ত্রুটি বা অনিয়ম কার্ধ্য 
প্রযুক্ত ক্রোক অসিদ্ধ হয় না, কিন্ত খেশারতের বাবত নালিশ হইতে 
পারে। (৩৪ ধার] ও তাহার টীকা দেখ )। 

২৮ ধারা । যেব্যক্তির প্রতি এ অনুমতি দেওয়। যায়, সে 
উক্ত প্রত্যেক বাঁকীদারের যত অস্থাবর দ্রব্যে এ ট্যাকস 
প্রভৃতি শোধ করিতে কুলাইবে বৌধ করে, তত দ্রব্য ক্রোক 

করিবে, ও ক্রোক কর! সেই অস্থাবর দ্রব্যের ফর্দ লিখিয়! সেই 

লময়ে ঢেড়র] দিয়া এ দ্রব্য বিক্রয় হইবার সময়ের ও স্থানের 

সপ্বাদ দিবে । ঘোষণা] করিবার দিন অবধি ছুই দিনের অন্ুযুন 

ও পাঁচ দিনের অনধিক এ দ্রব্য বিক্রয় করিবার দিন নিরূপণ 

করিবে ইতি । 
টীকা-_নিষ্ললিখিত উদাহরণমতে নীলামী ইন্তাঁহার দেওয়া 

ফাইন্তে পারে। 'ও তাহা ঢোল সোৌরহুত দিয়া প্রচার করিচ্তে হইবে। 
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ঘোষণ! করিবার ছুই দিন পরে ও ৫ দিনের মধ্যে নীলামের দিন 
ফেলাইতে হইবে। 

যেসকলস্থানে অনেক লোক সচরাচর জম! হয়, সেই স্বাঁনই 
'নীলামের জন্য স্থির করিতে হইবে। 

উদ্দাহরণ। 

নীলাসী ইস্তাহ।র ১২৮৫ সাল তাঃ ১৪ই বৈশাখ । 

পাওন1]। [যে বস্ত ক্রোক হই- | যে তারিখে যে স্থানে 

র তাহার ফর্দ "লাম হ ট্যাক্স] দণ্ড য়াছে তাহার ফর্দ।| নীলাম হইবে । ঃ 
বাকীদারের 

নাম । 

সম 

রজনীকান্ত দো ২০ ; ২০ | গীভলের কলগী : গ্রামের হরি দত্তের 
১1 ./৬ সেব | বাড়ীতে ১৫ বৈশাখ 

বকন] বাছুর ১টা | ১২৮৫। বেলা দেড় 
প্রহরের সর্ষয় । 

২৯ ধারা । ঘোষণা ক্রমে বে সময় নির্দিষ্ট হয়, কোন বাকী- 
দার সেই সময়ের মৃধ্যে আপনার দেনা টাকা এবং দণুস্থরূপ পরও 
আর তত টাকা না দিলে এ ক্রোক করা দ্রব্য কিন্বা তাহার যে বিক্রয় কুবিবার ** 

অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক, তাহা নির্দিষু সময়ে ও স্থানৈ ক! 
নীলাম করা যাইবে | নীলামে প্রাপ্ত সেই টাব] হইতে এ কর 

ও দণ্ড লওয়৷ যাইবে । উদ্বত্ত থাকিলে এ দ্রব্য ক্রোক হওন- 
সময়ে যাহার অধিকাঁরে ছিল, তাহাকে দেওয়1 যাঁইবে ইতি | 

টাকা _দীলামের সময়ে ২ জন বা ততোধিক পঞ্চায়তের সর্বদাই 

উপস্থিত থাকিতে হইবে । (১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্ড ভারিখেব 

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন ) 

নীলামের পুর্বে কোন সময়ে বাকীদাঁর, পাঁওন! ট্যাক্স আর তত 

জরিমানা! দিলে তাহার মাল খালাঁস দ্রিবেন | শীলামের সময় যদি 
ক্রোকী মালের কতকাংশ বিক্রয় করিলে পাওন] ট্যাক্স ও জরিমান! 

আদায় হয়, তবে বক্রী মাল নীলাম ন। করিয়া ফেরত দিবেন । নীলামী 

মূল্য হইতে পাওনা ট্যাক্স ও আর তত জরিমানা লইয়া, বক্তী ফেরত 
দ্টিতে হইবে, কিন্তু বাকীদার যর্দিকোন কারণে তাহা না লয়, তবে 
জম/থরচে জম। দিয়া 'আমাঁনত রাখিতে হইবে। 

৩ 



ৃ ই পিঠ এ 

৩৭ ধারা বাকীদারদের কোন.ফর্দে যে ব্যক্তিদের নাম 
তত্রপে অ- ধর। গিয়াছে, তীছারদের মধো কোন ব্যক্তি এ ফর্দের 

ই লিখিভ টাকার কি তাহার এক অংশের দায়ী নই বলিয়া 
আপত্তি করিলে তিনি মুখে কিন্বা! লিখিয়। মাঁজিষ্েট' সাহেবের 
নিকট দরখাস্ত করিয়া আপনার আপত্তির কারণ জানাইবেন। 
মাঁজিষ্রেট সাহেব তার দেই আপত্তির অনুসন্ধান লইয়! 
যে আজ্ঞা বিছ্থিভত বোধ করেন করিবেন ইতি | 

»এ. টীকা_-নীলার্মর পুর্বে বাকীদার পঞ্চায়তের নিকটে উপস্থিত 

হইয়! অনুচিত ট্যাক্স ধার্য হইয়াছে বলিয়া কোন আপত্তি করিলে 

নীলাম ৫ দিনের নিমিত্ত ক্ষান্ত রাখিয়া! মাঁজিষ্্রেট পাহেবেব নিকট 

হইতে হুকুম আনিতে বলিয়া দিতে হইবে । (১৮৭৭ সালের ১৭ই মা্৮ 

তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিদ্ধাপনের ৭ম প্রকরণ ) 

ক্রোক কব. ৩১ ধারা | ২৭ ধারার বিধানমতে যে দ্রব্য ক্রোক কর] যায়, 

্? | রাখিণান তাহা! চৌকীদারের, কিন্বা পঞ্চায়ং অন্য যে ব্যক্তিকে সেই 

কর্মে নিযুক্ত করেন, তাহার জিম্মায় থাকিবে ইতি। 
_৩২ধারা। বাকীদ'রের দখলী কোন ঘরে কি ভূমিতে 

০ হাঁলিয় গোক ও ব্যবসায়ের কি কৃষিকার্য্যের হাতিয়ার ও যন্ত্র- 

ব্য ক্রোক হ- ভিন্ন যে মাল ও দ্রব্য পাওয়1 যায়ঃ তাহ তীাহারই দ্রব্য জ্ঞান 

রঃ বে তা হইবে ও বাঁকী আদায়ের নিমিত্তে তাহা ক্রোক ও নীলাম 
হইতে পারিবে । ক্রোক করা মাল ও দ্রব্য বাকীদার ভিন্ন অন্য 

ব্যক্তির দ্রব্য থাকা প্রযুক্ত এ ক্রোক করণ দ্বার] সেই ব্যক্তির হানি 

হইলে কিন্বাদ্রব্য ক্রোক কি নীলাম না হইবার জন্যে তিনি টাকা 
রি কি পয়স] দিলে বাকীদার সেই হানিপুরণের কিন্বা! সেই টাকার 

'দ্বায়ী হইবেন ইতি । 
টাকা__বাকীদ্দারের জমীতে বা ঘরে যে মাল পাঁওয়! যার, তাহা! 

অন্যের হইলেও এ বাকীদারের দ্রব্য জ্ঞানে নীলাম ও ক্রোক হইতে 

পারে? যদি এ ভ্রব্য অন্য লোকের হয়, তবে তাহার হানি হইলে 
অথবা দে নিজ্দে টাকা দিয়া খালাস করিয়া লইলে তজ্জন্য এ বাকী- 

. দারের নামে নালিশ করিব! খেশারত লইতে পাবে। 



[| ১৯ 

৩৩ ধারা ।. এই আঁইনমত 'টযাকস দেন1 হুইবাঁর দিনীবখি 

এক বৎসর গত্ত হইলে পর ক্রোক করণ দ্বার! আদায় হইতে 

পারিবে না ইতি ? 

টীকা- ট্যাক্স দেনা হইবার তারিখ হইতে এক বতলর অতীত 
হইলে সেই ট্যাক্স আর মাল ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইতে 
পারে না। যথ।-_--১২৮৫ ষালের কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ এই কি- 
স্তীর ট্যাক্স ১ল! কান্তিক তারিখে দেন! হয়; ১২৮৬ সালের ১লা কার্ঠিক 

গত হইলে,আর এ ৩ মাসের ট্যাক্সের জন্য মাল ক্রোক হয় না, কিল 
এক বৎসর পরেও যদি কেহ সহজে ট্যাক্স দেয়, তাহা লওয়ার কোন 
বাধা নাই। সাধারণতঃ যে কিন্তীর ট্যাক্স, সই কিস্তীর মধ্যেই 

আদাঁয় করিতে হই'ব। 

৩৪ ধারা । এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যারঃ তৎ- 

সম্পকীঁয় কোন ফর্দে কি নিরূপিত ট্যাকসের পত্রে কি জ্ঞাপন 

পত্রেকি আন্বানপত্রে কি ক্ষমতাপত্রে কি লিপিতে কি ভ্রব্য- 

নির্ঘন্টপত্রে কি অন্য কার্ষোয কোন ক্রটি কিন্বা রীতির বৈষম্য 
প্রকাঁশ হইলেও, এ ক্রোক অবৈধ জ্ঞান হইবে না, ও যে ব্যক্তি 
ক্রোক করে, সেও অনধিকারপ্রবেষ্ট। জ্তাম হইবে না ও 

পশ্চাং সেই ব্যক্তির কূত “কোন কার্ষ্যে রীতির বৈষম্য হইলে 
সে প্রথমাবধি অনধিকাঁর প্রবেষ্টা জ্ঞান হইবে না, কিস্ত সেই 

বৈষম্য দ্বার। কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হইলে, তিনি এই 

আইনের ৬৩ ধারার বিধানমতে উপযুক্ত ক্ষমতাঁপন্ন কোন 

আদালতে কোন বিশেষ ক্ষতির সম্পুর্ণ পরিশোধ পাইতে 
পারিবেন ইতি | 

টীকা-_পঞ্চায়তের নামে কোন ক্ষতিপূরণেব নালীশ করিতে হইলে, 

নালীশের এক মাস পূর্বে তাহার নোটাশ জারী করিতে হইবে । ও 
ঘটনাঁর ৩ মাঁস পরে নালীশ হইতে পাঁরে না, এবং যে ক্ষন্তি হয়! 

থাকে, পঞ্চায়ৎ রফ1 করিয়া! তাহ! দিতে প্রস্তাব করিলে তাহ! গ্রহণ 

ন] করিয়া নালীশ করিলে বাদী কিছুই পাইতে পারিবে না। 

(৬৩ ধার দেখ) ৃ 

এক বত্লরের 

পর জক্রোক না 

হইবার কথা। 

খেভিব বৈধশা 
হেতুক ক্রোক 

বার্থ না হইবার 
কথা। " 



চৌকীদারকে 
নিযুক্ত ও অব 
সর কপিবাৰ 
কথা । 

চৌকীদাঁরদের 
নিয়োগ পোলি 
সে রেকজোন্্রী হই 
বার কথ! । 

| ২* ] 

৩৫ ধারা। এই আঁইনমতে যাছাঁরা চেধকীদাঁর হইবে, 
পঞ্কায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন | এবং মাজিষ্েটি 
সাহেবের অনুমতি লইয়া সময়ে সময়ে উক্ত অন্যত্র চেঁকী- 

দারকে কর্থ হইতে ছাঁড়াইতে পারিবেন ইতি। 
টীকা-_পঞ্চায়ৎ একায়েক কোন চৌকীদারকে বরখাস্ত করিতে 

পারিবেন না, বরখাস্ত করিতে হইলে মাজিউ্রেট সাহেবর হুকুম 
আবশ্যক । | 

চৌকীদাঁর কার্ধ্যে ক্রটী করিলে, অথব। অন্য কোন অপরাধ করিলে, 
পঞ্চায়ৎ তাহার জওয়াঁব লইয়া রিপোর্ট করিবেন । (৩৮ ধারা দেখ ) 

৩৬ ধারা । চৌঁকীদার নিযুক্ত হইলে, পঞ্চায়ৎ তাহার 

নিযুক্ত হওয়ার ওসেবে হারে বেতন পাইবে, এই কথার 

সৎশিতপত্র তাহাঁকে দিবেন! সেই পত্রে তাহাদের স্বাক্ষর 

থাঁকিবে | ভাহার গ্রাম যে থানার সীমার মধ্যে থাকে, চেখকী- 

দার নিযুক্ত হুইবাঁর পর সাত দিনের মধ্যে সেই থানায় এ 
সংশিতপত্র দেখাইবে । ও সেই থানায় চেখকীদারদের নাঁম 
রেজিরী করিয়া রাঁখিবার যে বহী থাকে, এ থানার অধ্যক্ষ 
সেই বহীতে এঁ_ সংশিতপত্রের কথা লেখাইয়া মাজিষ্রেট 

সাহেবের নিকট' রিপোর্ট করিবেন ইতি । 
টীকা_-কয়েদখলাপী কি ছুশ্চরিত্র ব্যঞ্তিকে চৌকীদ।রী কার্ষ্যে 

বহাল কর! উচিত নহে। থাঁনাঁয় যে চৌকীদারী রেজেষ্টরী আছে, 
তাহার ঘর সকল পুরণ করিতে নিয়লিখিত সংবাদ আবশ্যক; অতএব 

এই পাঁঠে সংশিতপত্র অর্থাৎ সনন্দ দেওয়া! যাইতে পারে । যথা;-_ 
শ্ীঅমুক, পিতার নাম অমুক জানিব! 

বয়ন এত বৎ্নর সাং 

অমুক গ্রামের অমুক চৌকীদারের অমুক তারিখে সৃত্যু হওয়ায় 

(অথবা বরখাস্ত হইলে মাজিষ্টরেট সাহেবের যে তারিখের হুকুমমতে 

বরখাস্ত হয় তাহা ) তোনাঁকে মাসিক এত টাকা বেতনে 

তাহার জায়গায় চৌকীদারী কার্যে বহাল করিলাম ইতি সন 
১২ সাল তাঁরিখ 

(এই স্থানে ১২ ধারার টীকা দৃষ্ট কর) 



[২১]. 
৩৭ ধারা । চেকীদার অহিড়ণচাঁর করিলে কিম্বা কর্শে 

আলস্য করিলে মাজি্েট সাঁছেব বিহিত বিষেচনায় তাহাকে 
কর্ম হইতে ছাঁড়াইভে পারিবেন ইতি। 

৩৮ ধারা! চৌক্ষীদার আপনার পদে ইচ্ছাপুর্ধক অহিভা- 
চার করিলে কিন্বা কর্মে আলস্য করিলে কিন্ত ভাঙার সেই 

অহিতাচার কি আলস্য ভারতব্ধায় দণ্ডবিধির আইনের অর্থা- 
নুসারে অপরাধ না হইলে, এবহ মাজিষ্রেট সাহেবের বিবে- 

চৌকীদা্রিদি গ- 
কে অবসর করি 

তে মাজিষ্ট্রেটের 

ক্ষমতার কথা। 

চৌকীদারদের 

অর্থদণ্ড কবি- 
বারক্ষম তার 

কথা । 

চনায় তাহাকে কর্থ হইতে ছাঁড়াইবার মত গুকতর হসপরাধ । 
ন| হইলে, এ চেধকীদাঁরের অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, কিন্ত এক 

মাসের বেতনের অধিক দণ্ড হইবে ন! ইতি ৷ 

টীকা--এই ধাঁরাঁমতে কোন চৌকীদারের নাঁমে রিপোর্ট হইলে 

মাঁজিষ্রেট সাহেব তাহার এক মাঁসের বেতন পধ্যন্ত জরিমানার হুকুম, 

দিতে পারেন । চৌকীদারের নামে রিপোর্ট করিলে তাহার মানিক 
বেতন কত, তাহ! এ রিপোর্টে লিখিয়৷ দেওয়! উচিত। 

ধী রিপোর্টের সঙ্গে চৌকীদার্রে জওয়াব লিখিয়। পাঠান কর্তব্য । 

পঞ্চায়ং কোন রিপোর্ট ইত্যাদি মাভিষ্রেট সাহেবের “নিবন্টে 
গাঠাইতে চাঁহিলে তাহা চৌকীদাঁর মাঁফতে থানায় পাঠাইতে পারেন, 
ও থানার পোলীস তাহা চালান করিবেন । (১৮৭৭ সালের ১৭ই 

মার্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন )। - 

এই ধারামতে মাজিষ্টরেটি সাহেব চৌকীদাঁরের জরিমানা করিলে, 

সেই টাকা গ্রামের চৌকীদারী তহবীলে জমা পড়িবে । (২৩ ও ৪২ 
ধার! দেখ )এ জরিমান! মাঁজিঠ্রেট সাহেবের নিকটে দেওয়া গেলে, 

তাঁহ! পঞ্চায়তের নিকটে পাঠাইয়া দেওষ] যাইবে । ও পঞ্চায়ৎ তাহ! 

লইয়া জমাঁখ্রচে জম! দিবেন । মাঁজিষ্ট্রেটে সাহেব জরিমানা করিয়! 

যদ্দি চৌকীদারের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়ার হুকুম পঞ্চায়তের ' 
নিকটে পাঠান, তাহ হইলে এর টাক] চৌকীদারের বেতন হইতে 
খরচ লিথিয়! মা দিতে হইবে । 

১. ৩৯ ধারা। এই আইনের বিধানমতে যে চোঁকীদার নিযুক্ত 

হয়, তাঁহার কর্তব্য এই এই-_. 

চৌকীদারদের 
কর্তব্য কর্মের 

কথা। 



সই 

১। যে গ্রামের চেকীদার, সেই গ্রামে ফোন ব্যক্তির অপ- 
ঘাত কি সমন্দিগ্ধ কি অকস্মাৎ সৃত্যু হইলে, এবং এই আইনের 

(খ) তফ নীলের নির্দিষ কোন অপরাধ করা গেলে, এ গ্রাম 

পোলীসের যে থানার অন্তর্গত থাকে, চেখকীদার 'সেই থানায় 
তৎক্ষণাৎ সন্বাদ দিবে, এবং কোন বিবাদহেতুক হঙ্গাম! কি 
ভারি দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে পোলীসকে সেই কথাও 

জানাইয়। র্বাখিবে | 

২য় ॥ প্রসিদ্ধ সকল জপরাধীকে, এবৎ কোন ব্যক্তিকে এই 

আইনের ১ম তফসীলের নির্দিষ্ট কোন অপরাধ করিতে 
দেখিলে তাহাকে পুত করিবে | 

৩য় । গ্রামের কুচব্িত্র সকল লোকের আচারব্যবহার লক্ষ্য 

করিয়া" গ্রাম পোলীসের.যে থানার সীমার অন্তর্গত থাকে, 

সময়ে সময়ে সেই থানায় ভাহাদের গতিবিধির সন্ধান 

জানাইবে | 
৪ 9ঁ। সন্দিগ্ধচরিত্র কোন লোক গ্রামের নিকট আইলে 

এঁ পোলীস থানার অধ্যক্ষকে সংবাদ দিবে | 

৫ম । এ থানা গ্রাম হইতে ছুই মাইলের মধ্যে থাকিলে, 
চেখকীদার সপ্তাহে ছুইবার থানায় উপস্থিভ হইবে । ছুই 

মাইলের অধিক দ্র হুইলে সপ্তাহে কিন্বা মাজিষ্রেট সাহেব 

আজ্ঞ। করিলে ছুই সপ্তাহে একবার যাইবে । 

৬ন্ঠ। মাজি্রেট সাহেব কিন্বা পোলীসের কোন কর্কারক 
গ্রামের কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে জানাইবে। 

৭ম | গ্রামে চেখকী দিবার বিষয়ে এবৎ চেখকীদার স্বরূপ 
আপনার কর্তব্যকর্ম সম্পকীয় অন্য অন্য বিবয়ে পঞ্চায়ৎ যে 
আজ্জঞ। দেন, তাহা করিবে ইভি | 

দীকা__১৮৭১ সালের ১আইনের ৬ ধারা মতে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা- 
ক্রমে অন্য যে কাধ্যকারক স্থানীয় ০কোন সন্ধান জানিবার কার্যে 
নিযুক্ত হন, তিনি গ্রামের কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে তাহাকেও 

জানাইতে হইবে।' 
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€(খ) চিছ্কিত তফপীলে এই সকল মোকদ্দমা আছে, তাহ। ঘটন! 
হইলে চৌকীদার তাঁহার সংবাদ দিতে ৰাধ্য। 

খুন, অপরাধযুস্ত নরহত্যা, বলাৎকার, ভাঁকাইতী, দস্থ্যতা, চুরি, 

ঘরজালানী, দিধচুরি অর্থাৎ দোষভাবে পরগ্নহে অনধিকারপ্রবেশ, 
টাকা পয়স। কৃত্রিম "করা, গুরুতর পীড়। অর্থাৎ কারী জখম, হঙ্গাম।, 

এবং সকল অপরাধ করার উদ্যোগ, উপক্রম ও সহায়তা । 

প্র সকল অপরাধ কহ €চীকীদারের সাক্ষাতে করিলে আসামীকে 
ধরিতে বাধ্য আছে। 

এতস্ভিন্ন ফৌজদারী কার্যযবিধি আইনের ৯০ ধারা মতে আরো ৪ 
কতকগুলি মোকদ্দমা ও অন্যান্য বিষয় থানায় সংবাদ করিতে 

গ্রত্যেক চৌকীদার বাধ্য আছে, তাহ! ভূতীয় পরিচ্ছেদের ১, ২১ ৩ নং 

তালিকায় লেখা গেল। 

চৌকীদার যে সকল সংবাদ দিতে বাধ্য আছে, তাহ! সে দিতে 

ইচ্ছাপুর্বক ভ্রুটী করিলে দণ্ডবিধির ১৭৬ ধার। মতে তাঁহার ছয় মাস" 
পর্য্যন্ত ফাটক "অথবা হাজার টাক1 অবধি জরিমান। কিম্বা উভয় দ'ও 

হইতে পারে । এবং সভা বলিয়া মিখা। সংবাদ দিলে ১৭৭ ধারা মতে 

তাহার ছুই বৎসর ফাটক বা জরিসানা অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারে। 

গ্রামে যত লোকের মৃত্্য হয়, ও যত লোক-জন্মে, চৌকীন্বারের! 
নহাব সংবাদ দিবে কোন লোকের মৃত্যু হইলে মৃতব্যচক্তর নাম, তাহার 

পিতার নাম, বয়স, কি পীড়ায় তাহার মৃত্যু হইল এবং মৃত্যুর তারিখ 
জানাইতে হইবে । এতছিনন গ্রামে কোন হিংকআরক জন্ত (ষথা ব্যান্ব, 
নেকড়িয়! বাঘ, সর্প, ইত্যাদি) কর্তৃক কোন গৃহপালিত পশু হত্য! 

হইলে, কিম্বা কেহ কোন হিংঅআ্ক জন্ত মাঁরিলে তাহারও খবর-দিতে 

হইবে । এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশান্থনারে থানায় রেজেন্্রী রাখ 

হয়,স্ৃতরাঁং চৌকীদার এই ধারার ৬ প্রকরণমতে সংবাদ দিতে বাধ্য 
থাকায় ত্রটী করিলে ফৌজদারীতে সোপর্দ হইতে পারে অথবা! 

বিষয়বিশেষে এই আইনের ৩৮ ধারামতে তাহার জরিমানা বা ৩৭ 

ধারামতে সে বরখাস্ত হইতে পারে । 
কোন কোন জেলায় এই সকল সংবাদ এবং বদমাএসের গমন।গম- 

নের বিষয় লিখিয়া আনিবার নিমিত্ত প্রত্যেক চৌকীদারের নিকটে 

নোটবহি থাকে, গ্রাের মাঁতববর লোকে প্র সকল সংবাদ প্রতি সপ্তাহে 



চৌকীদ।রেরা 
ধৃত করিলে যান 
হা!ক্রিবে ভা 
হার কথা। 

'চৌকীদ।রের 
উপব পঞ্চায়' 

তের কতৃতেব 
কথ! । 
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লিখিয়। দিয়া থাকেন, এই প্রণালী অতি উৎকষ্ট, ইহাতে কোঁন 
ভ্রম ব1 ক্রটা হওয়ার সম্ভব নাই, বদমাঁএপ গমনাগমনের নোটবহি 
লেখার নিয়মাবলী এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেওয়া! গেল। 

চৌকীর্দার তাহার নোটবহি থানায় লইয়া গেলে থানার কর্মচারী 

তাহার প্রত্যেক সংবাদ রেজেদ্রীতে উঠাইয়া এর ধেজেক্টীর তরতীব নম্বর 

চৌকীদারের নোটবহির প্রত্যেক সংবাদে তুলিয়! দিয়া থাকেন, 
তাহাতে অনায়াসে জানা যায় যে, এ সংবাদ থানায় হইয়াছে। 

৪০ ধারা । চেখকীদাঁর কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে গ্রাম 

যে থানার অধিকারে থাকে, পোলীসের সেই থানায় তাহাঁকে 

একেবারে লইয়া! যাইবে । কিন্ত র্লাত্রিকালে ধৃত করিলে 

প্রাতঃকালে নুবিধামতে ত্বরায় তাহাকে লইয়৷ যাইবে ইতি । 

৪১ ধারা । চেধকীদারদের উপর পঞ্ষায়তের সাধারণ 

কর্তৃত্ব থাকিবে | এবং পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি গ্রামের 
মধ্যে এই আইনের (খ) তফদীলের নির্দিষ্ট কোন 

অপরাধ হইবার কথা জানিলে কি তাহার সন্ধান পাইলে 

গ্রাম যে থান'র অধিকারে থাকে, সেই থানার অধ্যক্ষের 

নিকট তৎক্ষণাৎ .চৌকীদারের দ্বার সেই কথার রিপোর্ট করা- 
ইবেন | চৌকীদার তাহা না করিলে পঞ্চান্রতের এ ব্যক্তি 
আপনি এ কর্মেকারকের নিকটে রিপোর্ট করিবেন ইতি | 

টীকা__-এই ধাঁরামতে (খ) চিহ্কিত তফসীলের লিখিত প্রত্যেক 

মোকদমার সংবাদ চৌকীদারের দ্বারা থানায় দেওয়াইতে অথবা নিজে 

দিতে প্রত্যেক পঞ্চায়ৎ বাধ্য আছেন, এতত্তিক্ন তাহার! ফৌজদারী 
কাধ্যবিধির ৮৯ ধারামতে তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১ নং তালিকার সমুদয় 

মোকদ্দমার এবং গ্রামের প্রধান লোক স্বরূপে ২ ও ৩ তালিকার লিখিত 

সমস্ত মোকদমাঁর ও বিষয়ের খবর পোলীদে কিম্বা! মাঁজিষ্টেট সাহেবের 

নিকটে দিতে বাধ্য । তাহাতে ইচ্ছাপুর্বক ক্রুটী করিলে দণ্ডবিধির 
১৭৬ ধারামতে ৬ মাঁস ফাটক অথবা হাজার টাকা পর্যস্ত জরিমানা 

কিম্বা! উভয় দণ্ড হইবে, এবং সত্য বলিয়া মিথ্যা সংবাদ দিলে দণ্ড- 
বিধির ১৭৭ ধারামতে ২ বৎসর ফাটক অথবা জরিমানা কিম্বা উভভ় 

দণ্ড হইতে পারে । মিথ্যা সংবাদ দেওয়াইলেও এরূপ দণ্ড হইবে। | 
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কার্ধ্যবিধি আইনের ১০৫ ধারামতে.যে অপরাধের নিমিত্ত সাধা- 

রণ লোকে আসামীকে ধরিতে পারে, সেই সকল অপরাধ কেহ পঞ্চায়ৎ 
বা'চৌকীদারের সাক্ষাতে করিলে তাহারাঁও ধরির! পোলীসে দিতে 
পারিবে, তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২ নং তালিকায় নেই সকল অপরাধের 

বিবরণ দেওয়া গেল। 

৪২ ধারা । এই আইনমতে অর্থদণ্ডের ও দণ্ডের যে টাকা র্থদণ্ডের টাকা 

আদায় করা যায়, তাহা রামের চৌঁকীদারী ফণ্ডের খাতার চোকীদাসীফণে 
জমা হইন্ে ও এঁ ফণ্ডের অৎশ বলিয়া ব্যয় হইবে ॥ ঠকথা। 

২৩ ধার1 ও তাহার টীক] দৃষ্টি কর। 

ও৩ ধারা । পঞ্চায়তের যে ব্যক্তি ট্যাকৃস আদায় করিতে চোক্কীদারের 
নিযুক্ত হন, তাহার স্থানে চেঁকীদার মাসে মাসে পুর্ণ বেতন বিতর বরা 

পাইবে | 

টাকা--প্রত্যেক চৌব্াদার প্রতি সর এক একখানি ফারখতি 

ফর্দ রাখিবে ? পঞ্চারত যখন তাহাকে বেতন বাবতে বত, টাক দেন, 

তাহা উহাতে লিখিয়। দিবেন । থানার সব্ ইনেস্পেক্টর মাসের মধ্যে 
একবার অথবা চৌকীদারেরা বখন হাজির! দিতে যায়» তখ্গ্া তিনি 

এ ফর্দ দেখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও উ-ফুর্দে যাহা লেখা 
থাকে, তাহা তাহাকে বুঝাইকা1 দিবেন, ও চৌকীদার বেতন না 
পাইর1 থাকিলে» সেই বিষয় রিপোর্ট করিবেন । (১৮৭৭ সালের ১৭ই 

মার্চ তারিখের গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন 1) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেৰভাঁগে 

ফার্থতি ফর্দের আদর্শ ও তাহার নিরমাবলী দেখ । 

৪9 ধারা । কোন চেধকীদারের এক মাসের পুর্ণ বেতন চৌকীদারের 
তৎ্পশ্চাৎ্, মাসের ১৫ তারিখ পধ্যস্ত না দেওয়া গেলে, সে 02 

মাজিষ্টরেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে 1 ভাহা, নি ও 

হইলে, কি কারণে এঁ চেধকীদারের পাওন]। দেওয়1 হয় না, কথা। 
মাঁজিষ্রেট সাহেব পঞ্চায়তকে দশ দিনের মধ্যে ইহু। জানাইবাঁর 
আজ্ঞ! দিবেন ইতি । 

» টীকা-_এক মাঁস গত হইলে, তাহার পর মসের ১৫ তারিখের 
ষধ্যে চৌকীদারকে তাহার গত 'মাসের পুরা বেতন একত্রে দিতে 

৪% 
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হইবে, বেতন আগামী অথবা সময় সমস কিছু কিছু করিয়া দেওয়া 
যাইতে পারে না। 

2 ৪৫ ধারা । গ্রামের চেখকীদারী ফণ্ডে টাকা নাই ও 

তন মান পঞ্চায়ৎ বাকীদারদের দেন টাকা আদায়.করিবারি উপযুক্ত 
চৌফীদারের উদ্যোগ করেন নাই, মাজিষ্রেট সাহেবের এই অনুভব হইলে 
বেতনেয় টাকা তিনি পঞ্চায়তের অন্তর্গত ব্যক্তিদের অস্থাঁবর দ্রব্য ক্রোক ও 
ছুলিবার কথ!া। 

নীলাম করণ দ্বারা ভীহাদের স্থানে চেঠকীদারের বেতন আদায় 

_ একরিবার পরওয়াঁন। দিবেন । ও সেই পরওয়ানায় কোন ব্যক্তির 
নাম লিথিয় তাহার প্রতি সেই 'পরওয়ানামতে কার্য করিবার 

ভার অর্পণ করিবেন । এই আইনমতে যে কর আদায় করি- 

বার আজ্ঞা হইল, তাহার বাকী আদায়ের লিপি বাহির হইলে 

পুর্বলিখিত বিধানমতে যে যে কার্য্য হইতে পারিবে, উক্ত পর- 
ওয়ান! সম্পর্কে সেই নেই কার্য হইতে পারিবে । তদ্দরপে যে 
টাকা আদায় করা যায়, তাহা হইতে চোঁকীদারের পাঁওন! 
দেওয়া যাইবে । অবশিষ্ট টাকা হইতে এ পরওয়ানামত কার্য্য 

করণ স্ম্পকী় সকল খরচখরচা দেওয়া গেলে পর, যে ব্যক্তির 
দ্রব্য ক্রোক হইয়া এ টাঁকা আদায় হয়, উদ্বৃত্ত ভরাহাকে 
দেওয়! যাইবে ইতি | 

৪৬ ধাঁরা। ইহার পুর্পবিধাঁনমতে পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তির 
পঞ্চায়তের স্থানে কি্বা তাহার দ্বারা টাকা আদায় করা কি দেওয় গেলে, 

কোন _ বাক্তি যেবসরে আদায় করা কি দেওয়া যায়, সেই বশুসরের শেষে 
বেতন দিলে তী- 

হার ফিরিয়া গ্রামের চেঁকীদারী ফণ্ডের টাকা উদ্ধত্ত থাকিলে তাহা হইতে 

মা কথা! তাহার আদায় করা কি দেওয়া! সেই টাকা তাহাকে ফিরিয়া 

দেওয়া যাইবে ইভি। 
৪৭ ধারা । ট্যাক্স নিরূপণ করণে কোন ভ্রম প্রযুক্ত 

ট্যাক্স নিরপণ- গ্রীমের চেখকীদারী ফণ্ডে টাকার অকুলান হইয়াছে, মাঁজিষ্রেট 

5 সাহেবের এমত অনুভব হইলে, তিনি সেই ট্যাক্লনিরূপপপত্র 

ভার কখা। আনাইয়া সদ্বিরেচনাপূর্বক সংশোথন- করিয়া পঞ্চায়তের 

ও নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। তাহা" হইলে এ সংশোধিত 
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পত্তানুসায়ে যত টাকা পাঁওন। দুষ্ট হয়, পঞ্চায়ৎ তত টাঁকা 
আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি | 

টাকা-পঞ্চায়ৎ ট্যাক্স আদায়ের উপযুক্ত তদ্বির না করায় তহবীলে 

টাকার অনাটন হইলে তাহাদের মাল ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা চৌকী- 
দরের বেতন আদায় হইবে, কিন্তু ট্যাক্স ধার্য করিতে তুল হুওয়! প্রযুক্ত 

কমি পড়িলে এই ধারামতে মাজিষ্রেট সাহেব ট্যাক্সের ফর্দ সংশৌধন 
করিবেন ও সেই সংশোধন করা ফর্দামতে পঞ্চায়ৎ টাকা আদার 

করিবেন। 

ছিতীয় অধ্যায়। 

'চীকীদারী চাকরাণ ভূমির কথা । 

৪৮ ধার]! এই আইন প্রচলিত হইবার পুর্বে কোন গ্রাঁ- 

মের হিতাঁর্ধে চৌকীদারী চাঁকরাণ ভূমি নিরূপণ হইলে সেই জু | 

গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইলে. পর এঁ ভূমি যে মহালের কি দারকে দিবার 
কথা । 

তালুকের অন্তর্গত থাকে, নিম্নলিখিত নিয়মের বশতায় নি- 
লিখিত প্রকারে সেই মহালের কি তালুকের জমীদারকে 
দেওয়া যাঁইবে ইতি | 

৪৯ ধারা। তদ্রুপে যে ভুমি হস্তাস্ত্র করিয়। দেওয়] যায়, 

তাঁহার উপর ট্যাঁকৃস ধার্য হইবে অর্থাৎ চতুষ্পার্থ্থে তত্তল্য ৮৩ 
প্রকারের ভূমির পাটা যে হিসাবে দেওয়া গিয়৷ থাকে, তাহার কথা। 
গড় ধয়িয়৷ এ ভূমির বার্ষিক মূল্যের অর্াংশ এ ট্যাক্স নিরূ- 
পণ হইবে । গ্রামের পঞ্চায়ৎ এ ট্যাকস নিরূপণ করিবেন ইতি। 

&০ ধারা । সেই ট্যাক্স পঞ্চায়ং কর্তৃক নিরপণ করা হল্তন্তর করি- 
গেলে এ ট্যাক্সের পত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের সমীপে খর তার কানে 

অর্পণ করা যাইবে । তিনি কিন্বা কালেইউরের ক্ষমতানুযায়ী ও মি 

কর্মকারী অন্য যে কার্য্যকারক ভৎকর্তৃক নিযুক্ত হন, তিনি সেই কথা! 
ট্যাক্স নিপূপণপত্র ০০০০০ করিতে কিবা? সংশোধন ৮ 



॥ 

চা 
৬ 

হস্তাস্তর করি- 
বার ফলের 

এ ট্যাক্স ভূমির 
উপর নিত্যদায় 
জ্ঞান হইবার 
কথা। 

আদায় করি- 

ধার বিধান। 

বাকী নোটি- 
দের কথা৷ 

11 ১ কি 
রা চু খে 

7] ২৮ 

অনুমোদন করিতে পারিবেন. ( কিন্ত উক্ত প্রকারে এ নির- 
পিত ট্যাক্সের অনুমোদন হুইবার পুর্বে জমীদাঁর তদ্বিবয়ের 
আপত্তি করিতে পারিবেন ) অন্নুমোদন হইলে পর. জিলার 

কালের সাহেব (গ) তফদীলের পাঠে আপন স্থাক্ষরযুক্ত 
অনুজ্ঞাপত্র দ্বারা তদ্রুপ অনুমোদিত এ ট্যাকৃসের দায়নু'্ধ সেই 
ভূমি এ জমিদারকে হস্তান্তর করিরা দ্রিবেন ইতি । 

৫১ ধারা । এঁ অনুজ্ঞাপত্রের এই ফল হুইবে | এ অনুজ্ঞা- 

পত্রলিখিত ভূমি জমীদারকে দেওয়া যাইবে, কিন্তু এ অনুজ্ঞা- 
পত্রানুসারে এ ভূমির যত টাঁকা ট্যাক্স ধার্য্য হইল, তাহা 
তাহার দিতে হইবে । এবং এঁ ভূমি যে স্থানে থাকে, পেই 

স্থানে পুর্বক্কৃত কোন চুক্তির উপলক্ষে কি তদ্দরা কি তাহার 

বলে এ জমীদারের মহাঁলের কি তালুকের একাৎশ কোন 
ভূমিতে জমীদার ভিন্ন কোন ব্যক্তির অধিকার থাকিলে সেই 

চুক্তি প্রবল থাকিবে ইতি | 

৫২1 এ অনুজ্ঞাপত্রে যত টাকাঁ ট্যাকস লেখা থাকে, 
তাহা এ ভূমির উপূর নিয়ত বার্ষিক দায়ম্বরূপ বর্তিবে। এবৎ 
পঞ্চায়তের ষে ল্যক্তি ট্যাক্স আদায় করেন, তিনি সেই ভূমির 
দখলীকারের স্থানে খাঁজানা আদায় করিতে যীহার যকালে 
অধিকার থাকে, তাহার নিকট বৎসর বগুসর প্রথম দিবসে সেই 
টাকা আশ্রিম পাইতে পারিবেন ইতি । 

€৩ধারা। নিশ্বলিখিত বিধিমতে যে দাবীর আদায় হইতে 
পারে, উক্ত প্রকারের নির্ধারিত ট্যাক্ স সেই দাবীর মধ্যে গণ্য 
হইবে ইতি | 

৫৪ ধারা | উক্ত নির্দারিত ট্যাকস দেনা হইলে পর যদি 
পঞ্চদশ দিন বাঁকী থাঁকে, তবে যে ভূমির এ ট্যাকৃস নির্ঘার্যয 
হইল, তাহা যে জিলাঁর অন্তর্গত থাকে, পঞ্চায়তের যে ব্যক্তি 
এ ট্যাক্স আদায় করেন, তিনি এ জিলাঁর কাঁলেইর সাঁহেবের 
নিকট এই আঁইনৈর (ঘ) তফসীলের পাঠে এ বাঁকীর এবং যে 
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ব্যক্তি এ ট]াকস দারী হন, ভীহাঁর নামের নোটিস দিবেন 
ইতি | 

৫৫ ধারা । & নোটিস পাইলে পর কালেক্টর সাহেব, 
কিম্বা বাকী রাঁজন্বের নিমিত্তে ভূমি বিক্রয়ের বিধান করণার্থ 
যে আইন যৎ্কালে প্রবল থাকে, তদনুসারে অন্য যে কার্য্য 
কারক নীলাম করিবার ক্ষমতাঁপন্্ হন, তিনি টাঁকা দিবার কোঁন 
নোটিস অগ্রে ন৷ দিয়! তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষের ব্যবস্থা! প্রণয়নার্থ 

মন্ত্রিসভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ৬ থা্কামতে 
নীলামের জ্ঞাপনপত্র প্রচার করিবেন। এঁ জ্ঞাপনপত্রের 

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ বাঁকী না দেওয়া গেলে তিনি পুর্ধাক্ত 

আইনের বিধানমতে মন্ত্রিসভাধিষ্কিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্ট- 
নেপ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের অর্থ- 

গত মহালের ন্যায় এ ভূমি বিক্রয় করিবেন। এবৎ তদ্রপ 
মালের বিক্রয় সম্পর্কে যে আইন যৎ্কালে প্রবল থাকে, সেই 
আইনের সমস্ত বিধান এ ভূমির বিক্রয় কার্য্যের প্রতি বর্তিবে। 
এবং কোঁন মহাঁল নিজ বাকীর নিমিত্তে বিক্রয় হইলে দেই 
বিক্রয় কার্্যের যে বল ও যে ফল হয়, উক্ত ভুমি বিক্রয়ের সেই 

বল ও দেই ফল হইবে । এবৎ এঁ ভূমির ক্রেতার উক্ত অব- 

ধারিত চেধকীদারী ট্যাক্স দিতে হইবে । কিন্ত এঁ ভুমি নিজ 
রাজন্বের বাকীর নিমিত্তে বিক্রীত মহাঁল হইলে ক্রেতার তৎ- 

ক্রান্ত যে দাবী ও দায় শ্বীকার করিতে হয়, এ ভূমির ক্রেতা 
সেই দাবী ও দায় ভিন্ন অন্য দায় হইতে বিমুক্ত হুইয় এ ভূমি 
ভোগ করিবেন ইতি । 

&৬ থার1। এ কালের সাহেব এ বিক্রয়ের উৎপন্ন টাকা 

হুইতে এ বিক্রয় করিবার খরচ ও তৎসম্পকীঁয় অন্য অন্য 

খরচ দিয়া পঞ্চাতের যে ব্যক্তি ট্যাকস আদায় করেন, তাহাকে 
এঁ বিক্রয় সিদ্ধ হইবার দিন অবধি এক সপ্তাহের মধ্যে এ 

 ট্যাকৃসের বাকী টাকা দিবেন এবখ পঞ্চায়তের যে ব্যক্তি 

বিক্রয় করি 

বার নিয়মের ও 
ফলের কথা । 

বিক্রয়োৎপন্ধ 

টাক। প্রয়োগের 
কথা। ৃ 



হন্ত।স্তপিত 

ভূমিভোগীর নি- 
কট চাকরী ক" 
রিবার স্বত্ব রহি- 
তহইবার কথ!' 

বঙ্গদেশের 
জীযুত লেপ্ট- 
লেন্ট গবর্ণর সা- 
হেবের কমিশ্যন 
নিমুক্ত করিবার 
কথা। 

পি 

চাকরাণ ভূমি 
বিষয়ক বিবাদ 
কমিশনের প্রতি 
অর্পণ করিবার 
কথা র 

| | ৬০ ] | 
এ ট্যাক্স জাঁদায় করেন, তিনি আপন নেটীসে এ ভূমির 

নিমিত্ত করদায়ী বলিয়া ষে-ব্যক্তির নাম নির্দেশ করেন, 
স্তাহাকে এ বিক্রয়োৎপন্ন উদ্বস্ত টাকা দিবেন ইতি |. 

৫৭| পুর্ধোক্ত বিধানমতে কোন জর্মীদারকে কোন ভূমি 
হস্তাস্তর করিয়। দেওয়া গেলে, সেই ভূমি ভাগ করণোপলক্ষে 
অন্য ব্যক্তির নিকট দখলীকাঁরকে চাকরী করাইবার যে অধি- 

কার ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া পরিশেষ হইবে 
ইতি | 

৫৮ ধারা | কোন জিলায় কি জিলাঁর কোন ভাগে এই 

আইন প্রচলিত হইবার পুর্বে কোন গ্রামে চেখকী দিবার ও 
পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কার্ষ্যে নিযুক্ত 
কার্ধ্যকাঁরকের ভরণপোঁষণার্থ ভূমি থাকিলে এই আইন প্রচ- 
লিত হুইবার পুর্বে গ্রামে চৌঁকী দিবার ও জিলার পৌলীসের 
নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কর্থকারকের ভরণপোষণার্থ 
পরে চোঁকীদারী চাকরাণ ভূমি ও" অন্য অন্য ভূমি নিরূপিত 
থাকে, বঙ্গদেশের ভ্রীযৃূত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা 

গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করণদ্বারা সেই সকল ভূমি 
নিশ্চিত করিয়া নির্ণর করণার্থে এক কি অধিক ব্যক্তিকে কমি- 
শনর স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি। 

&৯ ধারা । কোন জিলায় তজ্রপ কমিশনর নিযুক্ত করা 
গেলে পর সেই জিলাঁর মধ্যে এই আইন প্রচলিত হইবার 
পুর্বে গ্রামে চৌকী দিবার এবং পোৌঁলীসের নিকট অপরাধ 
রিপোর্ট করিবার কর্মকারকের ভরণপোষণার্থ চেঠকীদাঁরী চাক- 
রাণ ভূমি কিঅন্য ভূমি নিরপণ করা গেল কি নাও কোন 
কোন ভূমিধণ্ড ভদ্রেপে নিরূপণ হুইয়াছে, এই বিষয়ের বিবাদ 
হইলে এ কমিশনর এ বিবাদের অনুসন্ধান লইতে পারি- 
বেন ইতি। " | 
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৬০ ধারা । কালেক্ীর সাছেব ভূমির রাজন্বের বন্দোবস্ত 
কমিশানের 

করণ কার্য্য ১৮২২ সালের ৭ আঁইনমতে ও সেই আইন সংশোঁ- কমতার স্বথা। 
ধনার্থ অন্য অন্য আইন ও আক্টমতে যে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হন, উক্ত বিবাদের অনুসন্ধানকাঁলে এই আইনের কার্ধ্যপক্ষে 
যতদুর আবশ্যক হয় তততদ্বুর ও কমিশ্যনের উত্ত সকল ও 
তত ল্য ক্ষমতা থাকিবে ইতি । 

৬১ ধারা! এ কমিশ্যন এই আইন প্রচলিত হইবার পুর্ে 

গ্রামে চেঠকী দিবার এবৎ পৌলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট ৮ কমিশানের 
করিবার কর্মকারকের ভরণপোঁষশার্থ চৌঁকীদারী চাঁকরাঁণ ভূমি জপ 
কি অন্য ভূমি বলিয়া যে ভূমি নির্ণয় করেন, তাহার সীমার চিত্রু আজ্ঞাব* ফ.লর 
দ্বিবেন এব ত্ীহার! পুর্বোক্তরূপ চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি কণা! 
কি অন্য ভূমি বলিয়। যে ভূমি নির্ণয় করেন, ভাহা, ও ঞ& ভূমির 
সীমা, এবং যে গ্রামের হিতার্থে ভূমি নিরূপণ হইল, তাহার 
নাম প্রকাশার্ঘ অনুজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিবেন । 
তন্মধ্যে এই ভূমি পুর্বোক্তরূপ, চৌকীদারী চাকরাণ কি অন্য 
ভূমি আছে, এই ভূমি নয়, ইত্যনুরূপ কথায় এ অনুজ্ঞাপত্রে 
ভূমি বিশেষ করিয়' নির্ণয় করিবেন। এই আইন মতে এ অনুজ্ঞা- 
পত্রে যে কথা প্রচার করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, তাহা এ 

পত্রে যতদুর নির্দিষ্ট হয়, এ পত্রই ততদুর তদঘটিত কথা 

সম্পর্কে চুড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে ইতি। 

তৃতীয় অধ্যায়। 
০ রাজ প্র 2৭ 

বিবিধ বিধি । 

৬২ ধারা । চৌঁকীদারদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করিবার, পঞায়াতের ক্ষম- 
রঃ তামতে মাজি- ও যত জন চেধকীদার নিযুক্ত হইবে, তাহাদের সংখ্যা ও বেতন ফ্টের, কাধ্য 

নিরূপণ করিবার, এবং এই আইনের আদেশ'মত ট্যাক্স ধার্য করিবার কথা। 



্ 

হানি নিবরণের 

কথা ।' 

দায়েরসায়েরী 

কমিশনরদের মাঞ্জিষ্রেটে সাহেবদের এই আইন অনুযায়ী সমস্ত কার্য্যের 
প্রতি কর্তৃত্ব অ- 
পর্ণ 
কথ|। 

| ৩২ ] 

ও আঁদাঁয় করিবার যে যেক্ষমভা পঞ্চায়তের প্রতি অর্পিত 
হইল, মাজিঞেঁট সাহেব স্বীয় স্বাক্ষরিত কোন লিপিক্রেমে 
তাহাদিগকে সেই সকল কি তম্মধ্যে কোন ক্ষমতাঁক্রমে কার্ধ্য 
করিবার নোটিস দিলেও তাহারা যদি পঞ্চদশ দিন পর্য্যস্ত তাহ? 
'করিতে অনঙ্গীকার কি শৈথল্য করেন, তঘে মাজিষ্টেট সাহেব 
আপনি, কিম্বা স্বীয় স্বাক্ষরিত কোন লিপিক্রমে অন্য যে 
ব্যক্তিকে সেই কর্ম করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, তিনি সেই 
সকল ক্ষমতামতে কাধ্য করিতে পারিবেন ইতি | 

৬৩ ধারা । এই আইনমতে কোন কাঁধ্য কর গেলে কিন্বা 
কৌন কার্য এই আইনযত্ত বলিয়া! স্বীকার করা গেলে, কিন্বা 
সেই ভাব প্রকাশ হইলে, যদি তদ্ধেতুক মাজিষ্েট সাহেবের, 
কিম্বা কোন পঞ্চায়তের কিম্বা পঞ্চায়তের অস্তর্গভ কোন 

ব্যক্তির কিন্ব। তাহার কি তীহাদের কোন কার্য্যকারকের কিন্বা। 

ভাহার কি তাঁভাদের আদেশমতে কর্মকারী কোন ব্যক্তির নামে 

নালীশ করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে নালীশের হেতু ও 

যিনি বাদী হইবেন, তীহার নাম ও বাসস্থান লিখিয়! মাজিষ্রেট 
ফ্খহেবের কার্যালয়ে ও বিপক্ষের বাঁসস্থানে ই অভিপ্রায়ের 

নোটিস দিতে হৃইবে ও সেই নোটিস দিবার পর একমাস গত না 
হুইলে নালীশ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না। সেই নোটিস 

দিবার প্রমাণ না করা গেলে আদালত প্রতিবাদীর স্বপক্ষ 

আজ্ঞা দিবেন । নালীশের হেতু হুইবার পর অব্যবহিত তিন 
মাসের মধ্যে ই নালীশের কার্য আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার 

পরে নয়। কৌন ব্যক্তিকে তদ্রুপ নালীশ করিবার কণ্পনার 

নোটিস দেওয়া গেলে, তিনি নালশীশ উপস্থিত করিবার পুর্বে 
'যদি বাদীর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিবার প্রসঙ্গ করেন, তবে 

বাদী নালীশ করিয়া কিছু পাইতে পারিবেন না ইতি! 
৬৪ ধারা । পঞ্চায়তের ও মাজিঙ্টদের ও জিলার 

উপর দায়েরসায়েরী কমিশ্যনর সাহেবের সাধারণ কর্তৃভু 

থাকিবে ইতি। : . ূ 



[ ৩৩ ] না 

গু 

৬৫ ধারা । বঙ্গদেশর ভ্ীযু্ড লেপ্টপেন্ট গবর্ণর সাছ্ছেব 
সময়ে সময়ে পঞ্চায়তের কার্য্যপদ্ধনডির, এবং কমিশ্যনের প্রতি দারা 

ফোঁন বিবাদ অর্পণ করা গেলে ভাহার অনুসন্ধান লইয়! নির্ণয় কার্যা পদ্ধতি 
করিবার আচার ও কার্য্যপ্রণালীর বিধান, এবং এই আইন 'র্শাইবার তিষি। 
সম্পকাঁয় অন্য অন্য কার্ধ্যের বিধি করিয়া, এবৎ সময়ে সময়ে 

তাহা! পরিবর্তন কি মড়াস্তর কি রাহিত করিয়ঈ কলিকা'্ডা 

গেজেটে এ বিধি ও বিধির পরিবর্তন কি ভাবাস্তর কি অন্যথা 

প্রকাশ করিতে পারিবেন | যে সময়ের যে বিধি প্রবল কয় 

থাকে, ভাহা শ্রকাশ হইবার তারিখ অবধি এই আইনের বিধাঁ- 
নের ন্যায় প্রবল ও সফল হইবে ইতি । 

৬৬ ধারা । জমীদ্ারের মহালের কি তালুকের মধ্যে দো 

কি অপরাধ কর গেলে, এই আইন প্রচলিত হওদ কালীন রা 
এ পোর্ট করিতে 

বলবৎ আইলক্রমে শ্াহার সেই অপরাধ রিপোর্ট করিবার যে জমীদারের যা'- 

দায় বর্ডে কি যে কার্য্য কর্তব্য হয় কিন্বা তিনি যাহাতে আবদ্ধ ১69৮ 
থাকেদ, এই আইনের ধোন কথাক্রমে তাহার লাঘব হইবে হইবার কথা। 
নাও ভাহার কোন প্রকারে ব্যতিক্রম হইবে না ইতিএ4 

টীকা--জমিদর কি তাহাঙেক্স গোমন্তা প্রভৃতি যে সর্কল যোকদাম! 

বিষয়ের সংবাদ দিতে বাধ্য আছেন, তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩ নং 

তালিকায় লেখা শেল । 

৬৭ ধার] যে গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না হয়, সেই গ্রামে 

এই আইন প্রচলিত হুইবার পুর্বে চেকী দিবার ও পোঁলীলের থামে নিখুত গে. 
নিকট অপরাধেররিপোর্ট করিবার কর্মকারকের ভরণপোবপার্থে হয় নেই গ্রামের 
যে ভূমি নিরূপণ হয়, ৫৮ ৫৯৯ ৬০, ও ৬১ ধার ভিন্ন এই আই- ধির ব্যতিক্রম 
নের কোন কথা সেই ভূমির প্রতি খাটিবে না। উক্ত প্রত্যেক রা রি 

কর্থকাঁরক সেই গ্রামে যে যে কার্ধ্য করিতে আবদ্ধ আছে, ও 
উক্ত ভূমিতে ভাহার অধিকার থাঁকিবার যে নিয়ম আছে, ও 

তাহাকে অবসর করিবার ও তত্পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত 

“করিবার যে দিথি আছে, তাহা এই আইন গুুচলিত ন! হওয়ার 

ন্যায় প্রবল থাকিবে ইতি!" 
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৬৮ ধারা । বন্গদেশের শীত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাঁছেষ 

এই আইন যে কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় শাসিত 
৯ দেশের অন্তর্গত যে যে জিলায় ক্ষি জিলার যে যে শাখাখণ্ডে 
ভাহারকথা। এই আইন প্রচলিত করেন, এই আইনের বিধান তথায় প্রচ- 

লিত হইয়া প্রবল হইবে | এ অনুক্ঞাপরত্রে এই আইন প্রচলিত 

হইবাঁরযে দিত নির্দিষ্ট হয়, সেই দিনাবধি এই আইন এ অনুজ্ঞা- 
পত্রের নির্দিষ্ট সকল জিলায় ও জিলার শাখাখণ্ডে প্রচ- 

(ললিত হইয়া প্রবল হইবে ইতি। 

৬৯ধারা। এই আইন «“ ১৮৭০ সালের গ্রাম্য চৌঁকীদারী 

আইন ” সামে খ্যাত হইবে ইতি। 

২৭ ধারার উল্লিখিত 

ক তফলীল। 
শক্রোক করিবার পরওয়ানার পাঠ 

১৮৭০ সালের ৬ আইন। 

গ্রাম্য চৌঁকিদারী ফণও্ড। 

অযুক গ্রামের পঞ্চায়তের পক্ষে । 

নিয্ন লিখিত ফর্দে যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ হইয়াছে, তীহাঁরা 

আপন আপন নামের পার্খ লিখিত টাঁকা উক্ত পঞ্চায়ৎকে দিতে ত্রটা 

করিয়াছেন, অতএব তোমার গ্রতি এই আদেশ ও আজ্ঞা করা যাঁই- 
তেছে যে, এ বাক্ীদারের নামের পার্খে যত টাকা লেখা আছে, তত 

টাক! ও দগুস্বরূপ আর তত টাক! আদায় করণার্থে তাহাদের অস্থা- 

বর ধত দ্রবা বিক্রয় করা প্রয়োজন, তুমি তাহাদের তত দ্রব্য ক্রোক ও 

নীলাম করিয়া এ টাক। আদায় কর। 

সন তারিখ ' 
| দস্তখৎ ] 

শ্ীরামকানাই ধর 

পর্চায়তের টাকা আদায়কারী । 



[৩৫ .] 

নাম ও বর্ণনা ।. | যত টাকা | থে সময়ে দেনা হইল। দণ্ড ।' 
০ ০০ এ বে 

মথুর পাড়,ই 
গোঁকুল মণ্ডল » 

১ লা বৈশাখ । ১৭. 
১লা এ 2০ 

৩৯ ও ৪১ ধারার উল্লিখিত 

খ তফমীল। 

যে যে অপরাধের রিপোর্ট করিতে হইবে ও যে অপন্নাধ হইলে চৌকীদাঁর ধৃত 

করিতে পারিবে, তাহার তাঁলিক1 ।, 

খুন। অপরাধধটিত নরহত্যা । খলাত্কার। ডাকাইভী। দস্তা । চৌধ্য। 

অগ্রিদ্ধার অপকার। সিঁধচুরি বা পরগুহে দৌষভাবে অনধিকারর প্রবেশ । মুদ্রা কৃত্রিম 

করণ। গুরুতর পীড়া! দেওয়া। হঙ্গাদী। এবং ই এ অপরাধ করিবার সকল 

উদ্যোগ ও উপক্রম ও সহায়তা |" 

(তম 

৫০ ধাঁতাঁর উপ্গিখিত 

গ তফমীল । 

হস্তীন্তর করণের অনুজ্ঞাপত্রের পাঠ। 

অমুক জিলার কালেক্টর আমি শ্রীঅমুক মন্ত্রিসভাধি্টিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্েট- 

নেণ্ট' গবর্ণর সাঁহেবের প্রণীত ১৮৭০ সালের ৬ আইন অনুসারে আপনার স্বাক্ষরিত 

এই অনুজ্ঞাপত্রক্রমে অমুক স্থানের জমীদাঁর শ্রীঅমুকের প্রতি উক্ত মহাল প্রভৃতির 

অন্তর্গত অমুক গ্রামের চৌকীদীরী চাকরাণ ভূমি হস্তান্তর করিয়া দিলাম । এ ভূমির 

লীমা এই এই | পরিমাণ এত বিঘ। এত কাঠা । তিনি উক্ত অমুকের ও তদীয় 

উত্তরাধিকারীদের ও সম্পত্তিগ্রহীতাদের পক্ষে তাহা ভোগ করিবেন। এরং উক্ত 

আইনের বিধানাহুসারে প্র গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ডে বসর এত টাক! কর দিবেন । 
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এবং প্র মহাল প্রভৃতির এ অংশ বলিয়া গ্রামের অন্তর্গত কোন ভূমিসম্পর্কে উত্তৎ 
শ্রীঅমুক যে সকল চুক্তিতে বদ্ধ থাকেন, তাহাতে আবদ্ধ থাকিবেন ! 

স্ন তাং | 

€ দস্তখৎ ) 

জে, এস, 
অমুক লিলার কালেক্টর | 

৫৪ ধারার উল্লিখিত 

ঘ তফসীল । 
ভূমির নিমিত বাঁকী করের নোটিস লিখিবার পাঠ। 

অমুক গ্রামের পঞ্চায়ৎ। ৃ 

অমুক জিলার কালেক্টর শ্রীযুত অসুক সমীপেষু । 

' এই গ্রামের যে চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি অমুক স্থানের জমীদাঁরকে হস্তাস্তর 
করিয়া দেওয়া গেল, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার এক বৎ- 

সরের এ টাক কর পাওনা হইলেও অদ্যাপি দেওয়া যায় নাই। অমুক স্থানৰাসী! 
অমুক এ করদায়ী। 

সাল তাং | 

( দস্তখৎ ) শ্ীঅমুক | 
পঞ্চায়তের পক্ষে কর আদায়কারী ॥ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

৩১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনমতে পদগয়ত্রের 

এই কয়খানি বহি রাখিতে হইবে। 

১। টাক! আদায়ের হিনাব বহি। 

২। জমাঁখরচ বহি। 

৩। রোজনাম! বহি। 

এতত্তিন্ন একখানি রসীদ বহি রাখা আবশ্যক; এবং ট্যাক্স ধাধ্যের ফর্দ, যাহা! “ 

সময় সময় প্রচার কর যায়, তাহার নকলও একথানি বহিতে রাখা উচিত। এ 

ফর্দ যে ফরমে ও যে প্রকারে প্রস্তত করিতে হইবে, তাহা আইনের ১৬ ধারা'র 

টাকায় উদাহরণ সহিত লেখা গিয়াছে । * 

ট্যাক্স বাকীর ফর্দ যাহ! প্রত্যেক ত্রৈমাসিক কি্তীর 5১ তারিখে প্রচার করিতে 

হইবে, তাহা আইনের ২৬ ধারাঁর টাকায় উদীহরণ সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

মাল ক্রোকী পরওয়ানার পাঠ আইনের শেষভাগের থ চিহ্নিত -তুনীলে * 
আছে । নীলামী ইস্তাহারের ফরম ও উদাহরণ ২৮ ধারার টকা অন্কিত হইয়াছে । 

১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ ভারিখের গবর্ণমেণ্টের 'বিজ্ঞাপনমতে চৌকীদারকে 

যে ফারখতী ফর্দ দিতে হইবে, তাহার ফরম ও উদাহরণ এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে 

সন্নিবেশিত হইল। 

আপীল অর্থাৎ আপত্তি শুনিবার নোঁটীশের পাঠ আইনের ৩৯ ধারার টীকা 
ও চৌকীদার বহালের সনদের পাঠ ৩৬ ধারার টাকায় আছে। অন্যান্য বিষয় 
যথাস্থানে পাওয়া যাইবে । 

৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখের উপরোক্ত গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপনে এই আদেশ 
হইয়াছে যে, আপত্তি 1 আপীল নিষ্পত্তি করিয়া! তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া 

রাখিতে হইবে, এতত্িন্ন আপীলের কোন পৃথক রেজেষ্টরী বা বহি রাখিতে হইবে 
এমত কোন কথ! নাই , অতএব-অনর্থক কার্ধ্য না বাড়াইয়! তব কথা কেবল রো'জ- 
নামায় লিখিয়। রাখিলেই চলিবে । (৩ নং রোজনাম! বহির আদর্শ দৃষ্ট কর।) 



১ নং রেজিউর টাকা আদায়ের হিসাব সন ২--- 

নাগ। 
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 তেজারতী 

|
 8 
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রূপার! 
॥ 
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মথ্র পাড়,ই| 
মৎস্য ধরা |
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দায় হয়। 

তৃতীয় কিন্তিতে ্ৈ 

শে 4 

চতুর্থ 
কিস্তি 

4 

তৃতীয় কিস্তিতে 42 প্রথম ও দ্বিতীয় 

কিস্তিতি 

এ রী 
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আইনের ৩৬ ধারামতে ট্যাক্স ধারের যে ফর্দ প্রস্তুত হয়, তাহার প্রথম ৩ ঘরের 
লিখিত নাম, ব্যবপায়াদি ও ট্যাক্স এই বহির প্রথম তিন ঘরে উঠাইতে হইবে। 
পরে কোন ব্যক্তির নিকটে যে মাসের যত আদার হয়, তাহা সেই ব্যক্তির নাম 
তখনই, সেই মেই মাসের ঘরে, তাহার সাক্ষাতে উন্থল দিবে, ও পৃথক কাগজে 
রসীদ লিখিয়! সেই ব্যক্তিকে দিতে হইবে। 

এই মন্ছ্ে রীদ দেওয়! যাইতে পারে যথা +-- 

রনীদ । 
জিরাট সাঁকীনের যছুবৈরাগীব নিকটে সন ১২৮৫ পচাঁশী সালের 

বৈশাখ ্যেষ্ঠ ও 'আবাঢ় এই তিন মাসের কিস্তির বাবদে মানিক 

%/০ হিসাবে মোট ।%০ ছত্ষ আন| ট্যাক্স পাইলাম । মন ১২৮৫ 

সাল ১০ ই বৈশাখ । 

ঞ্ীরামকানাই ধর 

পঞ্চায়তের ট্যাক্স আদায়কারী | 

ট্যাক্স তিন তিন মানান্তব ৪কিক্তিতে আদায় হইবে, জুতবাং এক এক কিস্তিতে 

এই ১ নং রেজেষ্টরীর ফরমের তিন তিন মাস একেবারে পুরণঞ্টইবে * খবার্দ উপ- 
যুক্ত সময়ে ট্যান্স না দেওয়াতে দণ্ড আদার হয়, তরে, টর্ণ্ি ও দণ্ড একত্র করিয! 

উন্নুল দ্দিতে হইবে, তাহাতে কোন কোন কিস্তির প্রতিমাসে ধার্য হওয়া ট্যাক্সের 

দিগুণ উঠিবে। যে কারণে যে কিস্তির বা মাসেব ট্যাক দ্বিগুণ মাদায় হইল, তাহা 

মন্তব্যের ঘরে লিখিতে হইবে | 

বৎসরেব শেষে প্রত্যেক নামে যত ট্যাক্স ও যত দণ্ড আদায় হয়, তাহ! হিসাব 

করিয়! মোটের ঘরে পৃথক পৃথক করিয়। ধবিয়া এ ছুই ঘর আবার ঠিক দিয়। একুনের 
ঘর পুরণ করিতে হইবে । যদি কোঁন কারণে কোন নাঁমে ট্যাক্স আদায় না হইতে. 
পারে, তবে তাহ! এবং আরও কেন বিশেষ কথা থাকিলে মেই কথা মন্তব্যের ঘরে" 

লিখিবে । 



২ নং রেজিফার। 
জমাখরচ সন ১২৮৫ সাল মাহ বৈশাখ 

পু জম1। ূ খরচ । 

র ত | 
তারিখ ।| যে বাবতে জম! । কা তারিখ । | যে বাবতে যত খরচ। 

সন ১২৮৫| গত মাসের জমাঁখরচের ৫ ই 1 নবীন মগুল চৌকীদা- 
১ বৈশাখশেষ তহবিল ১৯২ | বৈশাখ |রের গত চৈত্র মাসের 

বেতন 

৬ বৈশাখ ১২৮৫ সালের প্রথম মাং খোদ 

ছেমাঁহির ট্যাক্স 'আদায় হু কোঁদাই সেখ চৌকী- 

গোকুল মণ্ডল %৫ দ্ারের গত চৈত্র মাসের 
ৃ বেতন 

এ | এ বাধতে মধুর পাড়,ই! ৬০ মাং খোদ 
' গত বৎসর ধে মোট 

ই | ই বাবতে কৃষ্ণ পোদ্দার, ১1০ | এ 1৫" টাকা ট্যাক্স আদায় 
হইয়াছে, তাহার কমিশন 

শতকরা ৬টাকার হিসাবে 
১৮বৈশাখা ১২৮৫ সালের প্রথম ছে- তন্ধ বেহারা চৌকী- 

মাল ক্রোক তিক্রয় দা তারিখে বহাল হওয়ায় 

আদায় রজনীকান্ত দে তাহার প্রাপ্য ১৫ দিনের 
ট্যাক্স ২০ ও দণ্ড ২।০ রি 
জি রর মাং খোদ 

মোট ৪॥” | ৪8০ হরি বেহারা চৌকীদা- 
দাম মণ্ডল ট্যাক্স /১০। রের গত মাসের ১৫ তা- 

ও দণ্ড */১০ মোট; ১০ প্র |রিখে মৃত্যু হওয়ায় তাহার 
১৫ দ্রিনের বেতন তাহার 

একুন[ ২৫॥৫ পুক্র কৃষ্ণ বেহারাকে দে- 
| বাদখরচ; ১৫৬ ওয়া গেল 

(১০ 

মরলগে দশ টাক! সআট আঁন। এই মাসের 

শেষে হাতে তহবিল রহিল । 

শ্রীরাক্নকানাই ধর 
পঞ্গারতের মধ্যে ট্যাক্স আদায়কারী 

বত 

ক 
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প্রথম তিন ঘরে জম! ও শেষ তিন ঘরে খরচ লিখিতে হইবে ও গ্রতি মাসের 
শেষে ঠিক দিবে; পদ্ধে খরচের ঠিক জমার ঠিকের নীচে তুলিয়। বাদওয়ার করিয়া 
বাকী কাটিবে। পরের মাসে পৃথক পাতে আবার &ঁ ফরম্ অশকিয়। তাহার জমার 

ঘরের সর্ব প্রথমে গত মাসের বাকী তহবিল আনিয়া! তাহাঁর নীচে ক্রমে এ মাসের 
আমদানী জম৷ করিবে, এইরূপে প্রতিমাসে পৃথক পৃথক করিয়া জমাঁখরচ লিখিবে। 

৩নৎ রোজনাম! বহি। 
১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনের ৬ প্রকরণমতে 

এই বহি রাখিতে হইবে । পঞ্চায়ৎ বা পঞ্চায়তের মধ্যে কোন "ব্যক্তি যে কোন 
কার্ধ্যান্থষ্ঠান করেন অথব! যে আজ্ঞা বা কর্ম করেন, তাহার বর্ণনাঁপত্র রোঁজুনামার" 

মতে লিখিয়া রাখিতে হইবে ও সাধারণের কোন লোক দেখিতে চাঁহিলে তাহা 

দেখাইতে হইবে । ৃ 

কিন্ত প্রত্যহই যে এই রোঁজনাম। লিখিতে হইবে এমত নহে; কেবল ষে যে 
তারিখে পঞ্চায়ৎ বা পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি কে।ন কার্য কি আদেশ করেন, সেই 
সেই তারিখেই এ রোজনামাঁয় খবর লিখিতে হইবে ও পঞ্চারতের মধ্যে যে যে 

ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তাহার/!,.সেই সেই খবরে দস্তখৎ করিবেন । উদাহরণ নিয়ে 
লিখিত হইল। 

উদ্দাহরণ।". 

৩ নং রোজনামা বহি ১২৮৪ সাল গোপালপুর । 

তারিখ । বিবরণ । 
আপ 

১২৮৪ রে অদ্য গ্রামের নন্দরাম দত্তের বাহির বাটীতে উপস্থিত হইয়! দ্বিব! 
২২ শে মাঘ দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া আগামী ১২৮৫ সালের ট্যাক্স 

ধার্যের ফর্দ প্রস্তত করিলাম । নু 

(এই স্থানে পঞ্চায়তের সমুদর ব্যক্তির দস্তখৎ করিতে হইবে ।) 

প্রস্তত থাক] ১২৮৫ সালের ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ আমর! পঞ্চাযবতের 

২৯ শে ফাল্ন| সমুদয় ব্যক্তি দস্তখৎ করিয়৷ আমাদিগের মধ্যে রামকানাই ধরকে রসীদ 

» ৯২৮৪ | | দিয়া ট্যাক্স আদায় করিতে ও হিসাবাদি রাখিতে নিযুক্ত করিয়! 

তাহার নাম এ ফর্দের নিম্নে লিখিয়া দিলাম ও গ্রামের রাধানাথ দত্তের 

৬৬ 
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বাড়ীর সন্মুথে প্রকাশ্য স্থানে & ক পাই দি প্রচার করিলাম 
ইতি। 

(এই স্থানে পার সমুদয় ব্যক্তির দৃস্তথৎ করিতে হইযে 1) 

ধঁফর্দের লিখিত ট্যাক্সের প্রতি যদি কোন লোকের আপত্তি 

৩০ শে.ফাঁন্তন থাকে, তাহার আপীল শুনিবার নিমিতে অদ্যকার তারিখ হইতে 
১২৮৪। ১ মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহের সোম ও শুক্রবারে সকালে ও বৈকালে 

আমরা নন্দরাম দত্তের বাহির বাড়ীর ঘরে'বসিয়। আপীল গুনিব, এই 
মর্মে নোটাশ লিখিয়! লট কাইয়। দেওয়া! গেল ইডি। 
৮ 

(পঞ্চাঘ়তের দস্তখং |) 

অদ্য শুক্রবারে আমর নন্দরাঁম দত্তের বাহির বাড়ীর ঘরে বসিলে 

বেল! এক প্রহরের সময় গোকুল ম'গুল উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি 
৭ই চৈত্র মাঁসিক /৫ হিলাবে যে ট্যাক ধার্ধ্য হইয়াছিল, ততপ্রতি আপত্তি করায়, 
১২৮৪ । আমরা তাহার অবস্থা ও চৌকী দিবার উপযুক্ত যে সম্পত্তি আছে, 

তাহ! তদস্ত করিয়! দেখিলাম, তাহাতে তও্প্রতি কিছু অতিরিক্ত টাাক্স 

ধার্ধ্য হইয়াছে বোধ হওয়ায়, মাসিক ট্যাক্স ১৫ তিন পয়স1 করিয়! 
ধরিয়। ট্যাক্স ধার্য্যের ফর্দ সংশোধন্ করিলাম । 

(খঞ্চায়তের তিন কি ততোধিক ব্যক্তি যাহারা আপীল শুনিতে 
* বসিয়াছিলেন, তাহাদের দস্তখৎ।) 

রজনীকাস্ত দে এ সময়ে উপস্থিত হইয়া তাহার মাসে ॥* হিসাবে 

যে ট্যাক্স ধার্য কর! হইয়াছেঃ তৎ্প্রতি আপত্তি করিল, কিন্তু আমাঁ- 

৭ই চত্র দ্িগের বিবেচনায় তাহা অনুচিত বোধ ন। হওয়ায়, স্থির রাখা গেল 
৯২৮৪ । ইতি 

( পঞ্চায়তের তিন কি ততোধিক ব্যক্তি ধাহারা আপীল 

শুনিতে বসিয়াছিলেনঃ তাহাদের দস্তখৎ।) 

হরি বেছাঁবা চৌকীদারের গত কল্য জবরবিকারে মৃত্যু হওয়ায় 
ইং তাহার পদে তন্থু বেহারাকে মাসিক ৪২ বেতনে স্তিযুস্ত করিয়! সনদ 

কি রে ৰ দিলাম ও আগামী কল্য থানায় যাইয়! শ্রী সনদ দাখিল করিয়া রেজেষ্টি 
করাইতে বলিয়া দিলাম এবং তাহার কর্তব্যু কর্ম সকল তাহাকে 
বুঝাইয়া দিলাম ইতি। 

(পঞ্চায়তের দস্তখৎ।) 
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সন ১২৮৫1 গোপালপুর | 

তারিথ। 

৫ই বৈশাঁখ 

১২৮৫ | 

৫ই বৈশাখ 
১২৮৫ । 

বিবরণ। 

গ্রামের নবীন মণ্ডল» কোদাই সেখ ও তন্থু বেহারা চৌকীদার 
বেতন লইতে হাজির হওয়ায় নবীন ও কোদাইকে তাহাদিগের গত 
মাসের পুরা বেতন ৪২ টাঁক! হিসাবে ৮ দিলাম ও তনু বেহারা 
চৌকীদার গত মাসের ১৬ ই তারিখে বহাল হওয়ায় তাঁহার প্রাপ্য 
১৫ দ্রিনের বেতন ২২ তাঁহাকে ও মৃত হরি বেহাঁরার বেতন ২২ টাক! 
তাহার পুত্র কৃষ্ণ বেহারাকে দিলাম এবং এস্টাকা চৌঁকীদারগণের 

ফারখতি ফর্দে উঠাইয়! দিয়। জমাখরচে খরচ লিখিলাম ইতি। 

(পথ্ায়তের মধ্যে কর আদাঁয়কারীর দস্তখৎ।) 

গত বৎসর যে মোট ৫০ টাঁক। ট্যাক্স আদায় হইয়াছে, তাহার 
কমিশন শতকরা ৬ টাকা হিসাবে ৩ টাক! কাটিয়! লইয়া! জমাখরচে 
খরচ লেখা গেল ইতি। 

৬ই বৈশাখ 
১২৮৫ 1 

১১ই বৈশাখ! 
১২৮৫ 1 

১৫ই বৈশাখ 
১২৮৫ | 

[কর আদয়কারীর দস্তখৎ। ] 

এই সনের প্রথম তিন মাসের কিন্তিক্ট্যাকস গোকুল মণল গ৫ 

মথুর পাঁড়ই ৩০ ও কৃষ্ণ পোদ্দার ১০ টাক দাখিল করায় হিসাবের 

বহিতে উন্থুল দিয়। পৃথক পৃথক রসীদ দিলাম ইতি । 

কর আদাঁয়কারীর দস্তখৎ।) 

ফর্দের লিখিত রজনীকান্ত দে, অক্ষয় পাড়,ই ও শ্রীদাম মণ্ডল 
এযাঁবৎ এই ছে মাহির ট্যাক্স না দেওয়ায় তাহাঁদিগের নামে বাকীর 

ফর্দী লিখিয়। প্রকাশ্য স্থানে জারি করিলাম ইতি। 

(পঞ্চায়তের দস্তখৎ 7) 

উক্ত রজনীকান্ত দে, অক্ষয় পাঁড়,ই ও শ্রীদাম মণ্ডলের নিকটে 

পাওয়ানার ট্যাক্সের দ্বিগুণ টাকার মেকদারের মাল ক্রোক করিতে তন্থ 

চৌকীদারের নামে পরওয়াঁন। দেওয়া গেল। 

ৃ পঞ্চায়তের মধ্যে কর আদায়কারীর দস্তখৎ্। 



১৫ই বৈশাখ 
* ১২৮৫ । 

১৫ই বৈশাখ 
৯২৮৫ । 

১৮ই বৈশাখ! 

[| ৪8৪ ] 

চৌকীদার মজকুর রুষ্চচন্ত্র সেন প্রভৃতির সাক্ষাতে শ্রীদাম মণ্ডলের 
একটা পিতলের ঘটা, অক্ষয় পাড়ুয়ের একটা! কীসার বাঁটী, রজনী- 
কান্ত দের একট] পিতলের কলসী এবং একটা বকৃন1 বাছুর ক্রোক 

করিয়া দাখিল করায় গ্রামের পঞ্চানন সেনের জিন্মায় রাখিয়া! নিলামের 

নিমিত্ত ১৮ ই বৈশাখ দিবা ১০ টাঁর সময় অবধারিত করিয়া ইন্তাহাঁর 
লিখিয়া ঢোল সোহরৎ দিয়! জারি করিলাম ইতি । 

( পঞ্চায়তের দস্তখৎ। ) 

« অক্ষয় পাড়,ই উপস্থিত হইয়া ট্যাক্সের প্রতি আপত্তি করায় শ্রীযুক্ত 
মাজিষ্রেট এনাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া! ৫ দ্রিবসের মধ্যে হুকুম 
আনিতে বলিয়া দিয়! তাহার ক্রোকী বাঁটী এ কয়দিন বিক্রয় করিতে 

ক্ষান্ত থাকিলাঁম ইতি। 
(পঞ্চায়তের দস্তখৎ ) 

' শ্রীদাম মগুলের একটা পিতলের ঘটী ও রজনীকাস্ত দের একটা 

পিতলের কলসী ও একট] বকৃন! বাঁছুর যাহ! ক্রোক ছিল, তাহা নিলামে 

ধরায় প্র ঘটী কৃষ্ণগঞ্জের নতীব সর্দার ৩ টাকা ও ঘকৃন! বাছুর হরি- 
ৰ পুরের লক্মণ নেন ২০ টাকা ও পিতলের কলসী বারান্দীর রামচরণ 

দাঁস ২০ টাকা সকলের 'উপরে ভাকায় তাহাদের নিকটে বিক্রয় করি- 
লাম ও বিক্রয়ের মুল্য হইতে শ্রীদাম মণ্ডলের ট্যাক্স /১০ ও দণ্ড /১০ ও 
রজনীকাস্ত দের ট্যাক্স ২ ও দণ্ড ২০ লইয়া হিসাবে উসুল দিয়া ও 
জমাঁথরচে জম] করিয়া উদ্বৃত্ত %/০ শ্রীদাম মণ্ডলকে, ও ।০ রজনীকান্ত 
দেকে রসীদ গ্রহণে ফেরত দেওয়া! গেল ইতি । 

নীলামের সময় পঞ্চায়তের মধ্যে ছুই ফি ততোধিক 
ব্যক্তি ধাহারা উপস্থিত থাঁকেন, তাহাদের দস্তখৎ। 

রশীদ বহি। 
কোন লোককে মাল কিন্বা টাক! দেওয়া গেলে একখানি বহিতে তাহার রসীদ 

রাখা উচিত 

মাল খালাস 

॥ চৌকীদারকে বেতন দেওয়া! গেলে অথবা কোন ব্যক্তিকে ক্রোকী 

কিশ্বা নীলাঁমি মূল্যের উদ্বৃত্ত ফেরত দিলে তাহা! এই বহিতে লিখিয়া , 
রদীদ লইবে। নিয়লিখিত মতে ধর বহি রাখা যাইতে পারে যথাঃ." 
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উদ্বাহরণ । 
রশীদ বহি সন ১২৮৫ সালঃ গোপালপুর 

রসীদের '| যে টাকা বা যাল দেওয়৷ যায় | বাছাকে দে-| সাক্ষীগণের 

তারিখ তাহাত্ম বিবরণ ও রসীদ | মি রে 2 

৫ই বৈশাখ | আমি নবীন মণ্ডল চৌকীদাঁর নিঃ শ্রীনবীন[শ্রীদীননাথদে 
১২৮৫। | আমার গত চৈত্রমাসের বেতন | মণ্ডল । | শ্রীপঞ্চানন 

৪২ মং চারি টাকা মাত্র পাইয়া ৃ সেন। |, 
রসীদ দিলাম । কী 

১৮ই বৈশা আমি জ্রীদাম মণ্ডল, আমার 

১২৮৫ । | একট] পিতলের ঘটা নীলামী | শ্রী শ্রীদাম | শ্রীপঞ্চানন 
মূল্য ১ টাকার মধ্যে ট্যাক্স ও মণ্ডল। সেন। 

জরিমানা বাদে ৮%/০ মং তের নি; প্র 
ঃ শ্রীহরি 

আন] পাইয়া রপীদ দিলাম । টাল 

চৌকীদারগণের নোটবহছি লেখার নিয়মাবুলী.। 
পি ধ্ ররর 

গ্রামে যত কয়েদ খালাসী বদমায়েস থাঁকে, তাহাদ্দিগের্ধ নাম গ্ীটবহির পৃথক 
পৃথক পাতে লিখিয়া রাখিবে, শেষে যখন যাহাঁর বিরুদ্ধে কিছু জান! যায়,তাহাঁর 

নামের নীচে তাঁহাঁর সেই খবর লিখিবে। (৩৯ ধারার টীক। দেখ ) 

প্রথম নিয়ম । 

১। গ্রামের প্রসিদ্ধ মন্দচরিত্রের লোঁক কি কয়েদখালাসী ব্যক্তি যে সময় গ্রাম 

ছাঁড়িয় অন্য স্থানে যায়, তাহার গ্রাম ছাড়িবাঁর তারিখ ও সময় লিখিতে হইবেক। , 

২। সেকোথায় গিয়াছে? 

৩। কি অভিপ্রায় অর্থাৎ কি মতলুবে ? 

৪। সেকাহার সঙ্গে গিয়াছে? 

৫। নৌকায় কি ডাঙ্গাপথে গিয়াছে ? 

* ৬। গ্রামে ফিরিয়া আনার তারিখ ও সময়। 
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দ্বিতীয় নিয়ম । 

“১। যখন চৌকীদারগণ রাত্রিকালে রোদে যায়, যদি সেই রাত্রে কোন প্রসিদ্ধ 

বদমায়েস কি কয়েদখালাসী ব্যক্তিসআপন বাটী হইতে গরহাজির থাঁকে। 

২। সে কোথায় গিয়াছে? তাহার আত্মীয় স্বজনগণ যাহ বলে। 

৩। সেফিরিয়া আসিয়া! নিজে যাহা! বলে। 

৪| ফিরিয়! আসার তারিখ ও সময়। 

৫। সেই রাত্রে কোন স্থানে চুরী কি ডাকাইতী হওয়ার কথ! ওনিলে তাহ! । 

৮ 

ঞ ৯» দা 

তৃতীয় নিয়ম । 

১। গ্রামে যদি কোন প্রসিদ্ধ বদমাঁয়েন কি কয়েদখালাসী ব্যক্তি আসে, তবে 
তাহার নাম ও সাঁকিন এবং পৌছিবাঁর তারিখ ও লময় লিখিতে হইবেক। 

২। তাহার সঙ্গে আর কেহ আসিয়াছিলকি না, এবং তাহার চরিত্র কিরূপ ? 

৩। কাহার বাটাতে আসিয়াছে ? 
৪ | কি মতলবে অর্থাৎ কি কাঁজে আসিয়াছে ? সে যাহ! বলে। 

৫। গ্রাম ছাঁড়িয়। যাওয়ার তারিখ ও সময় লিখিতে হইবেক । 
৬৭ গ্রাম ছাড়িয়া, যাওয়ার সময়ে নিজ গ্রাম কি অন্য গ্রামের কোন লোঁক 

কিছুকাল পরেঞ্কি টু্ব এ রদমায়েসের সঙ্গে গেলে অথবা! সেই বদমায়েন চলিয়া 
গেলে গ্রামের আর কোন বদমায়েস গরহাজির হইলে তাহাও লিখিবে। 

চতুর্থ নিয়ম । 

5। গ্রামে অথব]1 তন্নিকটবন্ভী গ্রামে কিস্বা চৌকীদারের জানিতরূপে যে পর্যন্ত 
মন্দচরিত্রের লোক অথবা কয়েদখালাসী ব্যক্তিগণ বাম করে,*তৎ্পর্যযস্ত তাহা- 

দিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

পঞ্চম নিয়ম । 

১। যদ্দি ছুই কি ততোধিক মন্দচরিত্রের লোক একত্র চলা ফেরা করে অণবা 

একত্র হয়, তবে যে সময় ও যে তারিখে তাহারা এইরূপে একত্র হইয়াছিল, তাহা 
লিখিতে হুইবেক। এবং এইরূপে একত্র হওয়ার পরে যদি কোন গ্রামে টুরী কি 
ডাকাইভী হত্তয়ার কথ! শুনা ধায়, তবে তাহাঁও লিখিবে। 
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ষষ্ঠ নিয়ম | 

১। বদময়োঁস সস্বন্ধে যে কোন অবস্থা জান] যায়, যাহাতে সে কোন চুরী ডাকা- 
ইতী বা চোরা মাল গ্রহণ বিষয়ে লিগু ছিল এমত বিবেচন| করার কারণ থাকে, 
তবে সেই সকল বিষুয়ও লিখিতে হইবে, যথাঃ-_অমুক তারিখে এতরাত্রে তাহাকে 
অমুক ব্যক্তি এইভাবে দেখিয়াছিল। নে অমুক তারিখে অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তির 
নিকটে এই এই সন্দেহজনক মাল বিক্রয় করিয়াছে, এই কথ! শুন! গিয়াছে কি এই 
এই সন্দেহজনক মাল তাহার বাড়ীতে দেখা গিয়াছে ইত্যাদি । 

চৌকীদারের ফার্খতী ফর্দ। 

বেতন |ঘত বেতন বেতনগৃহীতা|টাক। আ-ষ্টেদন ও আ- আছালতন 
দেওয়ার | দেওয়া (চৌকীদারে রাদায়কাঁরী |উট পোষ্টেরচৌকীদারের 

মাস। | তারিখ। | গেল। ; দস্তখৎ্। [পঞ্চায়তের ভারপ্রাপ্ত [ছুটি পীড়াদি 
দস্তখং | কর্মচারীর বিষয়ে মন্তৃব 

দস্তখত। 

সি সআই 

রি নিঃ | শ্রীরাম- 
বৈশাখ ৮ জ্যৈষ্ঠ ঞ্ীং তন্থু বে- কাঁনাইধর জীনটবর দত্ত] ৮০ 

১২৮৫ ১২৮৫ । হাঁব। পথচায়ৎ , সব্৮ প্ঃ 

প্রত্যেক চৌকীদারের ১২ পাতের একখানি ফার্থতী ফর্দ থাকিবে, তাহার 
প্রত্যেক পাতে উপরের লিখিত ফরম আকিয়া প্রতি পাতে এক এক মাসের বেত- 

নের বিষয় লিখিতে হইবে, যখন পঞ্চায়তের টাঁকা আদায়কারী ব্যক্তি চৌকীদাঁরকে 

যে বেতন দিবেন, তাহা! রী ফার্থতী বহিতে উঠিবে। নূতন বৎসর পড়িলে সেই 
বৎসরের জন্যে পৃর্থক বহি রাথিবে। থানা! ও আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ কর্মচারী 

মাসের মধ্যে একবার অথবা চৌকীদারেরা চৌকীদারী আইনের ৩৯ ধাঁরামতে 

যখন্ধ হাজীরা দ্রিতে যায় তখন, তিনি এ ফর্দ দেখিয়া! তাহাতে দস্তখণ্ করিবেন, 
ও ধ্রফর্দে যাহা লেখা থাকে, তাহা চৌকীদারকে বুঝাইয়! দিবেন ও চৌকীদার 

বেতন না পাইয়া থাকিলে, সেই বিষয় রিপোর্ট করিবেন । (১৮৭৭ সালের ১৭ই 
মার্চ তারিখের গবর্ণমেপ্ট বিজ্ঞাপন ও পোলিসের শ্রীযুক্ত ইনেম্পেক্টর জেনরল 
হা সরকুল্যর ) 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
পরিশিষউ। . 

১নৎ তাঁলিক|। 

সাধারণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকেই « এই ফকল 
, অপরাধ হওয়ার কথ! জানিতে পারিলে ফৌজদারী কার্ধ্যাবিধি আই- 

নের ৮৯ ধারাঁমতে নিকটস্থ পোলিন ষ্টেদনে কিম্বা মাজিষ্টরেটের নিকটে 

স*বাদ দিতে বাধ্য, তাহাতে ক্রটী করিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৭৬ 

ধার ও স্থলবিশেষে ২০২ ধারামতে ৬ মান পর্যন্ত ফাটক অথবা 

হাজার টাকা পধ্যন্ত বা ততোধিক জরিমানা কি উভয় দণ্ড হইবে । 

দণ্ুবিধি আই. অপরাধ | 

নের ধারা। (পোলিসের তদারক যোগ্য ।) 
কী 

৩০২, ৩০৩, 

ভিলিজিটি খুন অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধ কি অ্ব্পরাঁধযুক্ত নরহত্য| ৷ 

৩৮২ ধারা _ খুকি জখম করিবার উদ্যেগ করিয়া চুরী। 

৩৯২ হইতে ডাকাইভী, কি দস্্যুতাঃ তাহার উদ্যোগ, কি ডাকাইতী করার 

রা রর - (জন্য দলবদ্ধ বা একত্র হওয়া। 

৪৩৫ ধার! . অগ্নির দ্বারা ১০০ কি তাহার অধিক টাকার ক্ষতি করা । 

৪৩৬ ধারা *- ঘর জালানী ] 

৪৮58 ফানী বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড যাহাতে হইতে পারে 
ধার৷ ] এমত অপরাধ করার জন্য পরগৃহে অনধিকারপ্রবেছু । 

সিঁধচুরীব! দোষভাঁবে পরগৃহে অনধিকারপ্রবেশ কি রাত্রি- 
৪৫৬ হইতে ূ যোগে লুকাইয়! পরগুহে অনধিকারপ্রবেশ কিম্বা! খুন বা জখম করার 

৪৮" ধারা $ জন্য রাত্রিযোগে লুকাইয়া পরগৃহে প্রবেশ । ্ 

(পৌলিসের তদারকের অযোগা মোকদমার মধ্যে ) 

তে ১২৬ধার। 

রাজনীতি অন্থপারে যাহার! বন্দী হয়ঃ তাহাদিগের পলায়ন ক্রার 

১৩* ধারা দাহাধ্য কর! কি তাহাদিগকে ছাঁড়াইয়া লওয়া কি আশ্রয় দেওয়া । 



[| ৪৯" ] 

এতস্তিন ১৮৭৮ সালের ১১ আইন অর্থাৎ গুলি, বারদ ও অস্ত্র 
শল্াদি সন্বপ্বীয় আইনের ২৮ ধারামতে কোন ব্যক্তি এ আঁইশবিরুদ্ধ 
কোন অপরাধের বিষয় জানিতে পারিলেই নিকটস্থ পোলিসে কি 

মানষ্টেট সাহেবের নিকটে সংবাদ দিতে বাধ্য আছে; সংবাদ দিতে 
ন। পারার কোন ৰলবৎ কারণ ক্রটীকারী ব্যক্তি দর্শাইলে তাহার 
প্রমাণের ভার তাহারই শিরে থাকিবে। 

_২নৎ তালিকা? 

কোন সাধারণ লোকের সাক্ষাতে ইহার কোন 
অপরাধ ঘটন! হইলে তাহার! .অপরাধীকে ধরিতে পারে, কিন্তু ধৃত 
ব্যক্তিকে অগৌণে নিকটস্থ পোলিসে দাণিল করিতে হইবে। ( ফৌজ- 
দানী কার্ধবিধি আাইনেব ১০৫ ও ১০৭ ধার) 

দগডবিধ আই অপরাধ । 
নের ধা? 1 

(পোশিসেন ভদাণক সাশা ও জামিনের অমোগ্য নারি ০) 

৩০২ হইতে । খুন অর্থাৎ জানরুত বধ, কি অপর নরহ যা কিন্ব৷ খুন 
বি করার উদ্যোগ | 
ধারা | 

ৰ সহমরণের কি গলায় দড়ি দিয় মরণের অথব। অন্য কোন রকমে 
৩০৫ ও ১০৬ 

ধাঁরা ] মআক্সহত্যা কবার সহারত1। 

৩৬৩ হইতে মনুষা চুরী কি হরণ করা। 
৩৯ ধার! 

৩৭২ ও ৩৯৩ ) ব্যভিচারের নিমিত্তে বালিক। খরিদ ব। বিক্রয় । 
ধারা 
৩৭৫ ধারা ... বলাতংকার করা। 

৩৭৭ ধারা .__ অস্বাভাবিক অভিগমন। 

ডাকাইতী কি দস্থ্যত! কর! স্মথব! ডাকাইতী বা দস্থ্যতা করার 
উদ্যেগগ করা কিছ্বা চুরী কি ডাকাইতী করার জন্য দল্বদ্ধ হওয়া । 

্ 

স্৬৩১২ হইতে 

৪০২ ধার! 

৩৭৯ হইতে রি 

৩৮২ ধার! ] চু | 



৪৫৩ হইন্ডে 

৪৬* ধারা, 

৪৮৬ হইতে 

৪০৮ ধার 

৪১১ হইতে 
৪১ ধার! 

৪৪৯ হইতে 

৪৫১ ধার! 

৪৫২ ধারা 

৪৩৯ ধারা 

৪৩৭ ও ৪৩৮ 

ধারা 

৪৪* ধারা 

৩ ৫ খারঃ গু 

৩১১ ধার 

৩২৬ ধার! 

টা ও ৩২৯ 

৩৩৩ ধার! 

২৩১ হইতে 

২৫ ধারা 

[ ৫ৎ ] 

পিধ চুরী অথবা গোপনে বা দোষভাঁবে পরগৃহে অনধিকার 

প্রবেশ। 

অপরাধভাবে বিশ্বামঘাতকতা৷ পূর্বক সম্পত্তি লওয়া । 

চোরামাল গ্রহণ কর। বা দখলে রাখা,অথব। গোপন করা। 

ফনী কি যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ 

করণার্থ অথব! চুরী করিবার জন্য পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ । 

), পীড়া! জন্মাইবার ফি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া 
পরগৃহে অনধিকাঁর প্রবেশ । 

(কস্ট সমর সস সম স্মার্ট 

চুরী ইত্যাদি করার জন্য নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন। 

২০ টন বোঝাইধাপী কি তুতকমুক্ত নৌকাদি বিদ্ কি নষ্ট করার 

জন্য অগ্নি দ্বার! কি অন্য কোন উপায়ে অপকার কর! । 

_  খুনকি জথম করিবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করা। 

কোন ব্যক্তি গাত্রে পরিধান করিয়া কি বহন করিয়া লইয়া যাই- 

* তে, এমত দ্রব্য টু্নী করার জন্য আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল 
প্রকাশ টু সত ২ 

ঠগ হওয়া । (অর্থাৎ এক প্রকার ডাকাইতী ) 

সন্কটজনক অস্ত্রাদি দ্বারা গুরুতর পীড়। জন্মান। 

দ্রব্য .বা! মুল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থ কিম্বা অপরাধ কর! 

স্থগম করার নিমিত্ত পীড়। কি গুরুতর পীড়া । 

পীড়া জন্মাইবার নিমিত্ত নেসাজনক কি অচেতনকারক দ্রব্য 

থাওয়ান । 

দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্য অথবা! সম্পত্তি 

বলপুর্ববক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত গুরুতর পীড়া। 

না 
"] 
প্( 

কস রাজকীয় কার্য্যকারকের বর্তব্য কর্শ নিবারণার্থ গুরুতর পীড়া । 

ূ টাকা পয়সা কৃত্রিম কর! বা রূপাস্তর কর! অথবা কৃত্রিম বা! রূপা -, 

স্তর কর! টাক! পয়সা নিকটে রাখা কিন্ব। অন্যকে দেওয়া । 



৪৬প, 8৭3১ পদ 
২২ ধারা -._. 

২২৫ ধার। 

১৩১ হইতে 

১৩৫ ধারা 

১৮৬৬ সালের 

১৪ আইনের 
৪৮ ধার! 

১৮৫৪ সালের 

১৮ আইনের 
২৫ ধার 

১৮৭৮ সালের 

১১ আইনের ূ 

৫) ৬১ ১5 ও 

১৯ ধার! 

এ আইনের 
১৩ ধারা ও 

১৯ধার! া 

[ ৫১ | 

গবর্ণমেষ্টের প্রমিমরি নোট কৃত্রিম অর্থাৎ জাল কর! কিন্বা জাল 

জানিয়। ব্যবহার কর! ॥ 

দ্বীপাস্তর হইতে €₹ আইন মতে ফিরিয়া! আস1। 

১০ বৎসর ফাটক কি ততোধিক গুরুতর দণ্ডের উপযুক্ত অথবা 

তদ্রুপ অপরাধে দগুপ্রাপ্ত কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে) বল- 

পূর্বক বাধা দেওয়! কি ছাড়াইয়! দেওয়া | 
সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কীয় অপরাধ ;-_সৈন্য কি নাঁধিক 

প্রভৃতির রাঁজবিপ্বোহিতা৷ করার সহায়তা, কি রাজবাঁ/্যত। হইতে 

বিমুখ করার উদ্যোগ, কিম্বা উপরিস্থ কর্মচারীর প্রতি আক্রমণ ইত্যা- 
দির সহায়তা । , 

এতস্তিন্ন বিশেষ আ'ইনমতে যে সকল অপরাঁধে তিন বৎসর কি 

ততোধিক কাল ফাঁটক হইতে পারে, এমত.অপরাধ কেহ সাধারণ 

কোন ব্যক্তির সাক্ষাতে করিলে তাহাকে ধরিয়া পোলিসে দিতে পারে 
যথা£-- 

(পোলিসের তর্দারক যোগ্য ও জামিনের অযোগ্য ) 

ডাকযোগে কোন ভ্রব্য পাঠান গেলে ডাকঘরের কোন, কু 
চারী কর্তৃক তাহা চুরী কি নষ্ট করা অথব! ৌপনে রাখা কি & অপ- 
রাঁধের সহায়তা, করা। সি 

ইচ্ছাপূর্বক কোন" কার্ধা করির। অথব। ক্রুটা প্রযুক্ত রেলগাঁড়ির 
আরোহীদিগের নিরাপদের বিদ্ব করা । 

অন্ুমতিপত্তর না লইয়া অস্ত্রশস্ত্র বা গুলি বারূদাঁদি প্রস্তত ব1 বিক্রয় 

কর! কি হস্তান্তর করার সংবাদ দিতে ক্রুটী করা অথবা তাহা! আমদানী 

বা রপ্তানী করা । ৃ 

অন্ুমতিপত্র ন। লইয়া ব1 অন্ুষতিপত্রের অতিক্রম করিয়া অস্ত্র- 

শন্ত্র লইয়া! গমন কর1। 

টাকা-_মাজিষ্্রেট সাঁহেব কি পোলিসের কর্মচারী অথবা গবর্ণমেণ্ট 

ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কা্যকাঁরক তাহাকে নিরস্ত্র করিতেও 

পারেন ॥ 



১৮৭৮ মালের 

১৪, ১৫ ১৬) ১৭ 

৩১৯ ধার! 

এ আইনের ৃ 
২* ধার! 

[৫২ ] 
অন্ুমতিপত্র না লইয়া অস্্শন্্র অব! যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি 

১১ আইনের া দখলে রাখা অথবা আল্তা হইলে উপস্থিত করিতে ক্রুটী কর! ইত্যাদি। 

অস্ত্রশস্ত্র জন্য খানাতলাপী হইলে, অস্ত্রশস্ত্র গুলি, বারদ বা! যুদ্ধ- 

সরঞ্জাম গোপন কর! কিশ্বা গোপনে তাহা আমদানী রপ্তানী কর! 
ইত্যাদি। ৃ 

কেহ অস্ত্রশস্ত্রাদি বা যুদ্ধসরঞ্জাম লইয়া যাইবার কালে যদি অব- 
স্থাদি দৃষ্টে এমত বোধ হয় যে, উহা ব্যবহারের নিমিত্ত অথবা বে-আইনী 

কার্যে জন্য লওয়! হইতেছে; তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি তাহাকে 
এ দ্রব্যাদি সহ ধৃত করিয়। নিকটস্থ পোলিসে দাখিল করিতে পারে। 

(১৮৭৮ সালের ১১ আইনের ১২ ধাধা |) 

টাকা অস্ত্রশক্জাদি বন্বন্ধীয় এই আইন সকল জেলায় প্রচলিত 

নাই ;--যে যে জেলায় শ্রী আইন জারী আছে) কেবল সেই সেই 

জেলায়ই উপরোক্ত বিধান খাটে । 

শরারারনাািরাররর৯ ারাি 

৩নৎ তাঁলকা । 

চৌকীদার ও গ্রামের মাতৰর অথব! প্রধান 
লোকন্বরূপ পঞ্চায়ত জমীদার, ভূম্যধিকারী 
কি দখিলকার ও তাহাদের গোমস্তা, ও কোর্ট 
ওয়ার্ডসের পক্ষ এদেশীয় পৃত্যেক কার্যযকীরক 
এপ্ুই সকল অপরাধ ঘটন1 হওয়া জানিতে পারিলে নিকটস্থ পোলিসে 

কি মাঁজিষ্রেটেব নিকটে সংবাদ দিতে বাধ্য । 

তাঁহারা ১ নং ও ২ নং তালিকায় লিখিত সমস্ত অপরাধের সংবাদ 

দিতে বাধ্য, তদশ্তিরিন্ত নিয়লিখিত মোঁকদ্দমার খবর দিশ্তেও বাধ্য 

আছেন। 



দশুবিধি আই- 
নের ধার! 

৩১৩ রে 

৩১৬ ধারা 

৪৬৬ হইতে 

৪৬৮ ধারা ৪৭২ 

ধারা হইতে 
৪৭৭ ধারা 

৪০৯ ধার। ] 

৩৮৬ ও ৩৮৭ 

ধার! 

৩৮৮ ও ৩৮৯ 

ধার! 

৫৫ ধারা | ] 

১২১ ধাব। 

হইতে ১২৮ 

ধার! 

১৯৪, ১৯৫ রা 

৪৯৩, ৪৯৫, 
৪৯৬ ধার! 

২২২ ধার! 

| ৫৩ ] 

অপরাধ । 

(পোলিসের তদ্দারকের অযোগা ও জামিনের অযোগা ) 

গর্ভিণীর অনুমতি বিন! গর্ভপাত 'করা, গর্ভপাঁত করিতে গর্ভিণীর 

মুর হওয়া; কিম্বা সস্তান জীবিত না জন্মে, ব1 ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরে, 
এরুপ কার্য করা অথবা জীবসঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করা। 

দলিল জাল কর! কি জাল মোঁহরাদি প্রস্তুত করা বা নিকটে রাখ! 

অথবা উইল ইত্যাদি নষ্ট কর! ব! বিরতি কর! । 

রাজকীয় কার্যাকীরক বা বণিক ব। বাণিজ্যব্যবসায়ী কি গোমস্তা 

প্রভৃতি কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা । 

খুন করার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার ভয় দেখাইয়া অপহরণ 

কিম্বা অপহরণ করার জন্য এরূপ ভয় প্রদর্শন । 

ফাঁনী কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণও কি দশ বৎসর পধ্যন্ত কারাদণ্ডের 

যোগ্য অপরাধের অথবা অস্বাভাবিক অভিগমন অপরাধের নালিশ 
করার ভয় দেখাইয়া অপহরণ করা কিন্বা' অপহরণ করার জন্য এরূপ 
ভয় প্রদর্শন । পা 

সাধারণের শীস্তিভঙ্গ করাইবার ঈঁক সৈন্যের অবাধ্যতা জন্মাইবার 
জনা মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা। 

রাজবিড্রোহঘটিত অপরাঁধ। 

যাহাতে ফাঁসী কি যাবজ্জীবন দ্রীপানস্তর প্রেরণ দণ্ড অথব1 ৭ বং- 

সরের অধিক মেয়াদ হইতে পারে, এমত মোঁকদ্দনাঁয় মিথ্য। সাক্ষী 
দেওয়। কি প্রস্তত করা । ্ 

প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড "ব1 ১০ বৎসর কি 

ততোধিক কাল কারাদগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বাধ্য 

হইয়। রাজকীয় কাধ্যকারকের ধরিতে ক্রটা করা। 

বিবাহ সম্বন্ধীয় অপরাধ । 



| ৫৪ ] 

তাহারা আরে! এই সকল বিষয়ের খবর দিতে বাধ্য ॥ 

১1 তিনি যে গ্রামের মাতব্বর বা চৌকীদার বা জমিদার বা দখলিকাঁর অথবা 

গোমস্তা, সেই গ্রামে চোরামাঁল খরিদ বা বিক্রয় করে» এমত প্রসিদ্ধ কোন লোক 

থাকিলে তাহ! । 

২। ঠগ কি দম্থ্য বলিয়া যাহাকে জানা যায় কি যাহার পা তনদ্রপ সন্দেহ 

হয়, এমত কোন লোক গ্রামের পীমার মধ্যে কোন স্থানে যাতায়াত করিলে তাহ] 

৩। সহমরণ বা ঘেনমকল অপরাধে আসামীর 'জামিন হয় না, এরূপ কোন 

অপরাধ & গ্রামে কি তাহার নিকটে হইলে কি হওয়ার কল্পন! হইলে তাহ! । 
টাকা_যে সকল অপরাধে আসামীর জামিন হয় না তাহা ২নং তালিকায় ও এই তালিকার 

উপরিভাগে লেখা গিয়াছে | 

৪% কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ ৰা অপঘাত ত্য হইলে তাহা! । 

রো | ভূমির অধিকারী জমীদার দখিলকাঁর ও তাঁহাদের গোমস্তা 

প্রভৃতি এবং গ্রাম্য পোলীস তাহাদের এলাকায় পোস্তবৃক্ষের চাষ 
বে-আইন মতে হইলে তাহার সংবাদ দিতে বাধ্য। 

১৩ আইনের 

২২ ও ২ওধার। 

তদতিরিক্ত। 

কেবল জমীদার, ভূমির অধিকারী, দখিলকার 
ও তাহাদের গোমস্ত। | প্রভৃতি এই সকল সৎবাদ 

দিতেও বাধ্য | 
তাঁহাদের এলাকার মধ্যে বেআইনী জনত! বা] হঙ্গামা উপস্থিত হইলে তৎ- 

ধবাদ অবিলম্বে পোলিসে ন। দিলে তাঁহাদের এবং ধাহার উপকারার্থে ই জনতা 

ব। হঙ্গাম! হয়, তিনি সাধ্যমতে নিবারণ না করিলে তাহারা দগুবিধি আইনের 

১৫৪, ১৫৫১ ও ১৫৬ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবেন। 

১৮৬৪ সালের বাঙ্গালা কৌন্সিলের ৭ আইন অর্থাৎ লবণের আইনের ৮ ধার! 
মতে জমীদার; ভূমির দখিলকাঁর ও তাহাদের গোমস্তা প্রভৃতি তাহাদের এলাকায় 
কেহ বে-আইন মতে লবণ প্রস্তত করিলে তাহ জানিয়! দশদিনের মধ্যে পোলিসে 
ংবাদ না করিলে প্রত্যেক লবণের কারখানার জন্য ৫০০ টাঁক। পর্ধ্যস্ত জরিমান! 

হইবে। 



[ ৫৫ | 

কেবল পঞ্চায়ৎও চৌকীদারেরা 
এই সকল সংবাদ দিতেও বাধ্য। 

চৌকীদারী আইনের খে) চিহ্নিত তফসীলের লিখিত অপরাধ সকল অর্থাৎ 

খুন, অপরাধধুক্ত নরহত্যা, বূলাৎকার, ভাকাই ভী, দস্থ্যতাঃ চুরী, ঘরজালানী, মিঁধ 
চুরী অথব1 পরগৃহে দোষভাবে অনধিকার প্রবেশ, টাকী। পয়স। কৃত্রিম করা» গুরু- 
তর গীড়৷ অর্থাৎ কারী জখম, ও হঙ্গামা এবং এ সকল অপরাধের উদ্যোগ এবং 
সহায়তা । র্ 

এতগ্ডিন্ন কেবল চৌকীদারেরা চৌকীদারী আইনের ৩৪ ারার্মতে আরও 

কযেকটি বিষয়ের নংবাদ দিতে বাধ্য | (এ ধারা ও তাহার টীকা দেখ) 

উপরোক্ত ১, ২ ও ৩নং তালিকার লিখিত অপরাধের ও অন্যান বিষয়ের সংবাদ 

দিতে ধাহাঁর! ফাঁহার। বাধ্য আছেন, তাঁহারা সংবাদ ন1 দিলে বা! ক্রুটী ক্লুরিলে দণ্ড- 
বিধি আইনের ১৭৬ ধারা ৪ স্থলবিশেষে ২০২ ধারামতে তীাহাঞ্জগের ৬ মান পর্্যস্ত 

ফাটক অথব1 ১০০০ টাঁকা পর্য্যন্ত বা ততোধিক জরিমান!] কিম্বা উভয় দণ্ড হইতে 

পারে । বিশেষ আইনমত্ অপরাধের ব1 বিষয়ের সংবাদ দিতে ক্রুটী করিলে কেবল 

দেই আইনমত অথবা দণ্বিধি আইনান্গুসারে দণ্ড হইতে পারে ।স্নত্াস্যাজ্ 
মিথ্য। সংবাদ দিলে দণ্ডবিধি আইনের ২০৩ অথবা ১শ-্িবাগিতে ছুই বৎসর পর্য্যন্ত 
ফাটক বা জরিমাঁন] কিন্বা উভয় দণ্ড হইবে। 

অপরাধীকে বাচাইবার জন্য যদি কেহ প্রমাণ গোপন বা অদৃশ্য করে অথব। 
যাহা মিথ্যা জানে বা মিথ্যা বলিয়। বিশ্বান করে এমত কিছু সংবাদ দেয়, অথব। 

কোন মোকদ্দমা গোপন রাখিবার জন্য কিম্বা অপরাধীকে দণ্ড হইতে বাচাইবাঁর 
জন্য কিম্বা নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকিবার জন্য যদি কেহ আপনার নিমিত্ত বা 

অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্ত কোনরূপ পারিতোষিক ব! উদ্ধারস্বর্ূর্পে কোন সম্পত্তি 

গ্রহণ করে কি গ্রহণ করিতে উদ্যোগ বা স্বীকার করে, কিম্বা যদি কেহ তাহা দেয় 

কি দেওয়ায় অথব|! দিতে বা! দেওয়াইতে প্রস্তাব কি স্বীকার করে, তবে সেই 

সোকদ্দমা প্রাণদণ্ড বা ফাঁসীর উপযুক্ত হইলে দণ্ডবিধি আইনের ২০১+ ২১৩ বাঁ ২২৪ 
ধারামতে এরব্যক্তির ৭ বৎসর পর্যন্ত ফাটক অথব। জ্রিমান1] হইতে পারে; যাব- 

জীবন ছ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা ১০ বংসর ফাঁটকের যোগ্য মোকদম। হইলে এ 

বযক্তির ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ফাঁটক ও জরিমান! হইবে; ১০ বৎসরের কম ফাটকের 

যোগ্য মোকদ্দমা হইলে সেই মোকদ্দমায় অপরাধীর যত অধিক কাল ফাটকের 
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বিধি রা ্  ব্যক্তির তাহার চতুর্থাংশ কাল ফাটিক বা, জরিমাঁন। কি চি 
দণ্ড ছুইবে। ' 

কোন ব্যক্কির প্রাণদও হইচে পারে এমত অপরাধ সাব্যস্ত করার মানলে 

মিথ্যা নাক্ষ্য দিলে কি মিথ্য! প্রমাণ প্রস্তত করিলে দণ্ডবিধির ১৯৪ ধারামতে 

যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর প্রেরণ দণ্ড বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১ বৎসর পর্য্যস্ত ফাটক 

হইতে পারে; কিন্তু তদ্দারা নির্দোষী ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হইয়। ফাসী হইয়! 

থাকিলে মিথ্য। সাক্ষীর এবং মিথ্যা প্রমাণ প্রস্ততকারীরও ফাঁসী হইবে । যাবজ্জীবন 
দ্বীপাস্তরপ্রেরণদণ্ডের কি ৭ বৎসরের অধিক কাল ফাঁটকের উপযুক্ত- অপরাধ 
নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা মিথা। প্রমাণ প্রস্তত করিলে তাহাতে 

আপামীর যে দণ্ড হইত, ১৯« ধারামতে এ ব্যক্তির সেই দণ্ড হইবে। অন্যান্য 

মোকদম। প্রভৃতি কার্যে মিথ্য। সাক্ষ্য দ্দিলে অথব। মিথ্য। প্রমাণ প্রস্তৃত করিলে 

১৯৩ ধারামতে ৭ বৎসর পর্য্যস্ত ফাটক ও জরিমানা হইতে পারে । মিথা। প্রমাণ 

জানিয়া বে কেহ মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্যে ব্যবহার করে+ মোকদ্দমার অবস্থাঙ্ছনারে 

তাহার উক্তবূপ কেন দণ্ড হইতে পারে । 

অকারণ অথবা মিথ্যা ফৌজদারী. নালীশ করিলে মোকদ্দমাঁর অবস্থান্নুনারে 

দণ্ডবিধির ২১১ ধারামনে ৭ বতনর পধ্যস্ত ফাটক এবং জরিমানা হইতে পারে । 

পপ্রাণদণ্ডের উপরুক্ত মোকদ্রার আসামীকে দও হইতে রক্ষা করিবার মানসে 

আশ্রয় দিলে কি গোপন কনিচ্। রাখিলে দণওবিধির ২১২ ধারামতে ৫ বৎসর পর্যস্ত 

ফাঁটক ও জরিমানা হইবে । যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর দণ্ডের অথবা ১০ বৎসর কি 
ততোধিক কাঁল ফাটকের যোগ্য মোকদ্দমার আসামীকে আশ্রয় দিলে বা গোপন 

করিয়া রাখিলে ৩ বৎসর পধ্যস্ত ফাঁটক ও জরিমানা হইতে পারে এবং ১০ বৎসর 

হুইতে ১ বৎসর পর্য্যস্ত কারাদণ্ডের যোগ্য মোকদ্দমার আসামী হইলে, সেই অপ- 

রাঁধের জন্য যত অধিক কাল ফাটক হইতে পারে, আশ্রয়দাঁতার তাহার চতুর্থাংশ 

কাঁল ফাটক ক্ষি জরিমান1! বা উভয় দণ্ড হইবে । কিন্তু আসামীকে ধৃত হইবার 

হৃকুম বাহির হইলে পরে কিন্বা আসামী ধৃত হইয়া কয়েদ হইতে পলাইলে যদি 
কেহ তাহাক আশ্রয় দেয় কি গোপন করিয়া রাখেঃ তবে ২১৬ ধারামতে তাহার 

আরে! গুরুতর দ্ড হইবে। 

যাহার নামে কোন ফৌজদারী মোঁকদম! হয় কিন্বা যাহার নামে কোন অপ- 
রাঁধ প্রমীণ হয়, সেই ব্যক্তি ষর্দি ধর! দিতে বলপূর্ব্বক বা বেআইনমতে বাধ! দেয় 
কিম্বা যদ্দি ধৃত হইয়! পলায়ন করে, তবে তাহাঁর ২ বৎসর পর্যযস্ত ফাঁটক অথরা 

জরিমানা কিন্বা উভয় দও হইবে। অন্য কোন .ব্যক্তি যদি বলপূর্বক বা! বেমাইন্ঁ 
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জাতে: 'কাহাকেও ধৃত হইতে বাধা। দেয় অথনা। কাহাকে' আইনমত কমে হইতে 

এ্ঠাড়ই রা]! দেয় কি কানা লয় কিন্বা ছাড়াইয়৷ দিতে উদ্যোগ করে, তবে মোব্ধ- 

ঈমার অবস্থানসারে ২২৫ ধারাঁমতে তাহার ৭ বৎসর পর্যস্ত ফাটক ও অরিমান। 

হইতে “পারে । 

ধ সকল অপরাধ করিতে যদি কেহ উপস্থিত বা অঙ্গপস্থিত থাকিয়া সহায়তণ 

করে, তবে তাহারও এ সকল দণ্ড হইতে পারে। 
ইহ] দ্বার স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে থে, মিথ্যা নালিশ করা, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া] 

ও গিথ্য। প্রমাণ প্রস্তত করা যেন্ধপ অন্যার, কেহ কোন অপরাধ করিল্েতাহাকে 

বক্ষা করিবার জন্য কিন্বা। মৌকদ্দম! গেপন করিবার জন্য পারিঠোধিকাদি লওয়াঃ 

প্রমাণাদি লোৌপ করা, মিথ্যা সংবাদ ৰ! সাক্ষী দেওয়া ও অপরাধীকে নাশ্রয় দেওয়। 

ই-যাদিও সেইরূপ নিতান্ত অকর্তব্য; ভাহাতে আইনাছুপসারে গুরুতর দণ্ড হইতে 

পারে এবং তদ্দার! সমাজেরও মহৎ অনিষ্ট কর! হয়। দোষী ব্যক্তি ক্ত উপযুক্ত দণ্ড 

না? গালে সে পুনর্ধার অপরাধ করিতে সাহসী হয় এবং অন্যান্য লেক্কেও ত্দৃ- 

্টান্তে সেইরূপ কার্য করিতে কুষ্ঠিত হয না, স্তৃতরা এক জন দোষীকে অনুচিত 

রূপে রক্ষা করিলে কি রক্ষা পাইতে দিলে শতশত লোকের অনিষ্ট কর হয়, অর্ত- 
এব কেহ কোন অপরাধ করিলে যাস্ীতে তাহার উপঘুক্ত শাস্তি হয়ঃ সর্বসাধারণের 
তাহাতে চেষ্টা করা! উচিত। সেই নিমিত্তই ভূগ্যধিকারী,, তাহাদের গোঁমস্তা 
প্রভৃতি, পঞ্চারত গ্রামের প্রধান প্রধান লোক ওস্সঈক্ষীদার প্রভৃতিকে এবং 

সর্ধবাধারণ লোককে গুরুতর গুরুতর অপরাধ বিষয়ে সংবাদ দিতে আইনদ্বার] বাখ্য 

কর] হইয়াছে | 

কোন কোন লোকের এমত বিশ্বাস থাকিতে পারে যে, কোন অপরাধ ঘটন। 

হওয়ার সংবাদ রাজকীয় কার্যকারকের নিকটে পৌছিলেই তাহাদের কর্তব্য 
কাধ্যের শেষ হইল; ইহ1 তাহাদের ভ্রম । গোকদ্দমার যেকোন অবস্থায় অর্থাৎ 

সাধারণতঃ বিচারকাধ্যের শেষ পব্যস্ত কোন সময়ে তৎসন্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোন: 

বিষয় অবগত হইলে কি জানিতে পাইলে তখনই তাহা জানান কর্তব্ অর্থাৎ 
আপনা হইতে পোলিসে কি মাজিষ্টেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া আজু- 
পূর্ব্বিক সমুদর কথ। প্রকাশ কর! উচিত; তাহা না করিলে আইনানুসারে দণ্ড 
হইতে পারে । বিশেষতঃ যাহাতে প্রকৃত অবস্থ৷ প্রকাশ হইয়। স্থবিচার হয়ঃ তঙ- 

পক্ষে চেষ্টা কর! আইন ও ন্যায়সঙ্গত । 

২* দোষী ব্যক্তি নমাঁজের কণ্টকস্বরূপ, স্থতরাং সর্বসাধারণের শত্রু, অতএব 

দৌধীর 'মপরাঁধ গোপন অথব। তাহ্শকে সাহায্য করা দুরে থাকুক, যাহাতে.তাহার 
[৬ 
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সমুচিত দণ্ড হইয়া নির্দোধী ও জচ্চরিত্র লোকেরা স্বচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে থাকিতে 

পীরে, চাহ! সর্ধসাঁধারণের নিতান্ত কর্তবা। 

৪নৎ তালিকা । 
পূরস্কার। 

নিক্রলিখিত কোন বিষয়ের সংবাদ দিলে সেই সংবাদমতে আসামীর যে জরি- 

মানা হইবে, তাহার অর্ধেক ও স্থলবিশেষ়ে ততোধিক পুরস্কার বাঁবতে সংবাদদাত! 

প্রাপ্ত হইবেন, যথাঃ__ 
"*১। বিন! পাট্টায় সরাব' আফিম, সিদ্ধি পচাই, মাজুন, চরস, চণ্ড ইত্যাদি 

আবকারী মাশুলের অধীন কোন দ্রব্য প্রস্তত কর! কিনব! বিক্রয় করা । (১৮৭৮ 

সালের ৭ আইনের ৫৩ ধারা 1) 

২। গজ কি পোস্ত ইত্যাদি আবকারী মাশুলের জধীন কোন দ্রব্য চাষ 

করা কি চাঁষ করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া ৷ ( ৫৪ ধারা ।) 

৩। বিন! পারায় ভাটা কি মদ নীরা বাগ জাগ | (৫৫ ধারা ।) 
....$। পাঁট্রাপ্রান্ত ভাটীদার কর্তৃক বেুষ্িনির্ধারিত কোন বিধির বিপরীত 

আচরণ ।--( ৫৬ ধাবা 10 4 জি 

৫। আবকারী মাণুণের অধীন কোন দ্রব্য আইনবিরুদ্ধমতে বিক্রয় করা 

ব। নিকটে রাখা । 

৬। আবকারী আইন অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের বিরুদ্ধ অন্যান্য 
অপরাধ । 

৭। বিনান্থমতিতে পোস্তের চাষ করা ও আফিম সম্বন্থীয় আইনের বিরুদ্ধ 
ঘসপ্রাধ ।-__(১৮৭৮ সালের ১ আইনের ১৩ ধারা ।) 
 চীকাএতন্তিন্ন রেবেনিউ বোর্ড প্রত্যেক মোকদ্বমায় ২** টাকা পর্য্য্ত পুরক্কার দিতে পারেন। 

€৫১৮৭৮খটালের ৭ আইনের ৭৮ ধারা) আফিমাদি জব্দ হইলে তাহার বিক্রয় ঘটিত মূল্যের অংশও 

পপাওয়। যায়। (১৮৭৮ সালের ১ আইনের ১৩ ধারা ) 

৮1 বিনধস্থমতিতে লবণ প্রস্তৃত করা। 

, “৯1 ষে'ষেস্থলে লবণের আইন প্রচলিত আছে, তথায় বিনা রওনায় বা বিন! 
কাড়ে / সেরেরু অধিক লবণ রাখা ব! চালান করা। 

"১০ । লবণের আইন অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ৬ আইনের বিরুদ্ধ অন্যান“ 
পপর 
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টীকা__-জব্দ হওয়ু। লবণের বিক্রযঘটিত মুল্যের অংশও পাওয়। যায়। 

১১। পোষ্ট আফিসের আইনবিরুদ্ধ সমষ্টি অপরাধ । 

১২। বে যে স্থলে বা জেলার ১৮৬৫ সালের ৪ আইন অর্থাৎ টীকা দিবার 

আইন প্রচলিত হুইয়াছে, তথায় যদি কোন টাকাদার বাঙ্গালামতে টীকা দেয়। 
১৩। ২০২ টাকার অধিক হইলে তাহার রনীদে /* আনা মুল্যের টাল 

ষ্যাম্প না বসাইয়া রসীদ দিলে ১০০ টাকা পধ্যস্ত জরিমানা! হইতে পারে। 

(১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ৩৮ ধারা ও রি প্রচারিত ১৮৭৬ সালের ২৫এ 

জুলাই তারিখের বিজ্ঞাপন |) 
টাকা-কোঁন কৃষক গবর্ণমেন্টের রাজন্বদায়ী ভূমির খাজনা দিলেনআহা'ন প্রতি এই বিধি খাটে 

ন। অর্থাৎ সেই রসীদে স্ট্যাম্প লাগে ন।.। 

১৪ ষ্ট্যাম্প আইন অর্থাৎ ১৮৬৯ পালের ১৮ আইনবিরদ্ধ অন্যান্য অপরাধ । . 

ইত্যাদি ইত্যাদি__ 
ইহ! ভিন্ন ঘে সকল আপামীকে ধরিয়া দিবার নিশিক্ত অথবা যে মোকদ্দমার 

সন্ধানের জন্য পুরস্কার ঘোঁষণ৷ হয়, সেই সকল আপামীকে ধরাইয়। দিলে অথব! সেই 
সকল যোকদমারুপ্রক্টন জানাইলে অবধারিত পুরস্কার পাওয়া বায়। 

(শিস 

বৃ্ববিধ রিবয়ু- 

সর্ সাধারণের ইহা জান! আবশ্যক যে, শান্তিভঞ্জন নিবারণার্থে কিনব 

দাঙ্গাহঙ্গামী রহিতকরণার্থে অথবা মাজিঙ্রেট বা পোলিসের কর্মকারক যাহাকে 

ধরিতে সক্ষম হন এমত কোন বাক্তিকে ধরিবাঁর নিমিত্তে মাজিষ্টেট বা পোলিসের 

কর্মকারক যে কোন ব্যক্তির সাহাব্য চাহেন, তাহার অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে; 

না করিলে দণ্ডবিধির ১৮৭ ধারামতে তাহার ৬ মাঙ্জা পর্যন্ত ফাঁটক অথব| ' 

টাকা পর্যত্ত জরিমানা কি উভয় দণ্ড হইতে পারে । 

বঙ্গদেশের সমস্ত জেলাতেই ১৮৭৮ সালের ১১ আইন অর্থাৎ অন্রশত্্র সন্বন্বীয় 
আইন জারী হইয়াছে; অতএব বিনা পাসে কেহ আগ্নের অস্ত্র অর্থাৎ বন্টুক 
ইত্যাদি তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্র অথব1 গুলিবারুদ ইত্যাদ্দি রাখিলে ধ আইনমতে 

তাহার ৩ বৎসর পর্যত্ত ফাঁটক ব! জরিমান। হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপনা- 

হুসারে পোলীস কর্মচারীগণ ও গ্রাম্য পোঁলীন প্রভৃতি মুক্তি পাইয়াছে। 
যে যে জেলায় বা স্থানে জন্মমৃত্যু ব্রেজেষ্টরিধ্করার আইন প্রচলিত আছে, 

তথায় জন্ম বা মৃত্যুর প্র এক সাপ্তাহের মধ্যে রেজেটরি হইবার স্থালে, সাধারণত, 



[ .৬* ] 
ইপোশীস ষ্টেদনে গিয়া অথবা লিখিত সংবাদ এ রৈজেষ্টরী না: কররাইলে এ 
ইাছসার দু হইতে পারে । ॥" , ৃ হা 

; জমিদীর ও ও তাহাদের গোমস্তা প প্ৃভৃতির ইহাও জানা 
শাহশান, যে, ফেরারী কয়েদীকে অথবা! ঘোষণা হওয়া পলাতক "আসামীকে কিনা 
যে সকল গুরুতর মোকদমার জামিন হইতে পারে না এমত মোকদ্দমার আসামীকে 

ধরিতে চেষ্টা করিয়াও ধরা যাইতে না পারিলে তাহাদিগকে ধরিবার মিমিত্তে 
জেলার মাজিষ্টরেট সাহেব ফৌজদারী কাধ্যরিধির ১৬২ ধারামতে ভূম্যধিকাঁরী কি 

তাহাদের মস্ত! প্রভৃতির নামে পরোয়ানা দিতে পারেন । বাহার নামে এ পরো- 

নানা আইসে, তিনি রলীদ দিয়া তাহ! লইবেন, ও আদানী তাহাদের এক্সাকায় 
গে লিক থাকিলে তাহাকে ধুয়া এ পরোরানা সমেত নিকটস্ত পোলিষে দাখিল 

করিতে হইবে । | 

. জমীদার কি গোয়স্ত। গ্রহ্থতির এলাকায় পোল্তের আইন্বিরদ্ধ চাষ হইলে 

তাঁহারা পোলিসে বা আবরারী কর্মচারীর নিকটে সংবাদ দেওয়ার পুর্বে এ 

পোন্ডের গাছ ক্রোক করিতে পারেন । (১৮৫৭ সালের ১৩ প্রানের ২৫ ধারা ) 

“ - জমীদার কি তাহাদের গোমস্তা প্রভৃতি যর ঘের এলাবিয দেশীয় সরাব 
বে-আাইন্মমতে প্রস্তুত করিতে অতি দে 
রুরেন কিনা যদি বিনান্থতিতে আবকারী কী অধীন ডব্য ক্রয়বিক্রয়-হই- 
তেছে জানিয়াও তাহা করিত" দেন কি সাহা কিরেন, তবে তাহাদের ৫০০ টাক! 

পর্যাস্ত জরিমানা হইতে পারে । (১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৬৫ ধারা) 

চৌকীদারদিণের উহ] জানা উচিত যে, চৌকীদারী আইনের (খ) 

চিহ্নিত তফপীলের লিখিত কোন অপরাধ কেহ তাহাদের সাক্ষাতে করিলে তাহারা 

তাহাকে আইনমতে ধরিতে বাধ্য আছে, তাহাতে ক্রুটী করিলে দণ্ডবিধির ২২১ ধার! 
"তে € মোকদমার গুরুত্বান্থনারে ) তাঁহাদের ৭ বৎসর পর্যন্ত ফাঁটক ও জরিমান! 

হৃইচ্তে পারে এবং তাহাদের ক্রুটী প্রযুক্ত তাহাদের হেপাজাত হইতে কোন আসামী 

প্রাইয়া গেলে ২২৩ ধারামতে ২ বতনর পধ্যন্ত ফাটক অথবা জরিমান] কিবা উন 

গড হইতে পারে। | 

সম্পূর্ণ | 








